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DANSKE STUDIERs redaktion har ønsket at markere 

tohundredeårsdagen for Ludvig Holbergs død med et sarhafte 

af tidsskriftet og har den glade her at kunne fremlægge seks 

afhandlinger, skrevet af aldre og yngre Holberg-forskere og 

reprasenterende Holberg-studiels forskellige sider. 

Det lille skrift havde ikke kunnet udgives uden hjalp og 

interesse fra flere sider. Undervisningsministeriet og Den greve

lige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse har ydet tilskud til 

trykningen, og et ekstra oplag med sarligt omslag er købt af 

J. H. Schultz Forlag og Holberg-Samfundet af 3. December 

ig22. For den således viste interesse udtrykker redaktionen på 

Universitetsmbilaets danske Samfunds vegne sin taknemlighed. 



HOLBERG-PROBLEMER 

AF 

EMIL FREDERIKSEN 

Indledning til en Øvelsesrække over Holbergs femlen første Komedier. 
(Konkurrenceforelæsning paa Aarhus Universitet, April 1953). 

Den Student, som i Dag giver sig i Kast med et Studium af Hol
bergs Komedier, kan i nogen Grad siges at have Held til at 

være Student i den rette Tid, idet vi netop nu staar midt i en Ny-
formning af vort Syn paa Holberg. 

Denne Nyformning foretages fra to Sider. Baade den norske og den 
danske Universitetsvidenskab søger frem til nye dels litterærhistoriske, 
dels kritisk-teoretiske Bestemmelser af Holberg. Og paa Teatret tum
ler man baade i Danmark og — grumme radikalt, synes vi hernede —• 
i Norge med at forny Fremførelsen af Holbergs Komedier paa Scenen. 
Jeg vil anse det for at være en Lykke, hvis Universitet og Teater her 
kan arbejde sammen. Nogle af de betydeligste Indsatser i den ældre 
danske Holberg-Kritik — navnlig Vilh. Andersens og Hans Brix's — 
udtrykker netop samlede Erfaringer fra de to kulturelle Institutioner. 

I denne Forbindelse vil jeg minde om, at i den angelsaksiske Verden 
dyrkes der for Tiden et Shakespeare-Studium saa ivrigt som vistnok 
aldrig før, baaret af et lignende Samspil mellem Litteraturvidenskab 
og Teatervidenskab. En Hovedlinje i dette Studium har Interesse for 
os Danske. Den søger nemlig bort fra den æstetisk-psykologiske, 
aandshistoriske Opfattelse, som glimrer i Georg Brandes' Shakespeare-
Værk, over til en mere teaterhistorisk Opfattelse, baseret paa, hvordan 
det Teater var, som Shakespeare skrev for, og hvordan han spilles 
i Nutiden — altsaa fra Shakespeare som Genstand for litterærkritisk 
Læsning over til Scenedigteren, fra Skrivebordet til Brædderne. (Smlgn. 
Fr. Schyberg: Dansk Teaterkritik 1937, 379). 

Noget tilsvarende har vi for Holbergs Vedkommende i de intense 
teatervidenskabelige Studier, Torben Krogh dyrker, og hvoraf vi just 
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6 EMIL FREDERIKSEN 

i den nærmeste Fremtid venter os betydningsfulde Resultater ved
rørende Holbergs Berøring med levende Teater i 1720rnes København. 

Det er ellers fra Litteraturvidenskabens Side, at det nye Syn paa 
Holberg er sat ind. Vendingen skete, da vi læste de Ord af Paul V. 
Rubow i »Litterære Studier« (1928, 149): »Og disse Komedier, skal 
de væsenlig anses for dramatiseret Moral eller for en litterær Kunst
frembringelse, der har absorberet det Moralske i sin Teknik? Aaben-
bart det sidste.« Og Rubow fastslog videre, at vedrørende Forholdet 
mellem Holberg og Moliére vil det være naturligt at se det saadan, at 
Moliére forkynder Naturen, mens Holberg er en harmløs Artist — mens 
der i flere af Moliéres berømteste Komedier er lutter Alvor, er alting 
hos Holberg Morskab. 

Det er Ord, der kunde faa Gammelholbergianere til at rynke deres 
Jeronimus-Bryn. Lidt mildere Miner kunde imidlertid fremkaldes af 
følgende Udtalelse (fra en Artikel i »Tilskueren« 1923, optrykt i »En 
Studiebog« 1950, 39); den angaar den meget omtalte Fantasikraft hos 
Holberg, som af Vilh. Andersen faar en psykologisk-æstetisk Tolkning 
(det berømte Sted i Litteraturhistorien, 45) og af Hans Brix sættes i 
Forbindelse med Teknikken i Holbergs Komediekomposition. Rubow 
siger: »Denne Fantasikraft er netop hans Styrke som komisk Digter; 
i denne Henseende overgaar han Moliére, hans dybere og skarpere 
seende Mester — der er i Holberg en næsten latinsk kraftig konstruktiv 
Fantasi, som gør ham til et Særsyn ikke blot i den nordiske, men i 
den europæiske Komedies Historie.« Disse inspirerende Ord lader os 
ane Holberg som Eloquentia-Professoren, Kenderen af baade antik og 
moderne latinsk Litteratur, og forbinder ham med den københavnske 
Komedieskriver, Kenderen af Dagligsproget i Købmagergade og Vim
melskaftet, Manden der havde det mageløse (som Vielgeschrey i Ko
medien siger om Pernille) memoriam localem. Da mange Aar senere end 
Rubows Artikel den norske Forsker Kåre Foss, delvis udfra Nord
mændenes Forkærlighed for Eloquens-Professoratets Betydning, frem
satte den Opfattelse, at Holbergs Komediedigtning har en nær For
bindelse med nylatinsk Komedielitteratur, kom Rubows Ord til at 
virke som en Pil, der peger i denne Retning. 

En vigtigere Indsats blev imidlertid en Paragraf i Rubows Bog 
»Georg Brandes' Briller« 1932 (17-23). Det er den der handler om Bran
des' Kritik af Holberg som Klassicist. Rubow viser, at Klassicismen 
skjules for Brandes' Øjne af det 19. Aarh.s Romantik og Realisme, og 



HOLBERG-PROBLEMER 7 

at Brandes foretrækker de Komedier af Holberg, hvor den klassiske 
Regel mærkes mindst. Rubows Kritik af Brandes' Holberg-Opfattelse 
har til Baggrund hans eget klarere Syn paa Klassicismen og hans Be
dømmelse af den som Hovedbegivenheden i Skrivekunstens nyere 
Historie. 

Rubows Synspunkter har virket som en Appel til at skaffe ren Luft 
omkring Holberg, bestemt som Klassicist. Den har haft vækkende og 
opmuntrende Indflydelse paa Billeskov Jansen og ført ham til at have 
gjort den betydningsfuldeste Indsats til Fordel for Klassicismen og 
for Holberg som dens afgjorte Mand. Vedrørende det for den ældre 
Litteraturforskning saa kære Synspunkt: Holbergs Personlighed, har 
han slaaet fast, at »Mennesket Holberg er ingenlunde solidarisk med 
Kunstneren« (Holberg som Epigrammatiker og Essayist, II1939, 240). 
Dette formentlig principielle Synspunkt faar en Fornagling ved den 
positive Udtalelse: »Det er Begejstringen for den kunstneriske Form, 
der skaber det holbergske Kunstværk« (241). Begge disse Synspunkter 
er i Pagt med Hovedtræk baade i den teoretiske og praktiske Litte
raturkritik fra den sidste Menneskealder. Endelig er der det vigtige 
Punkt i Billeskov Jansens Studium af Holberg som Kunstner, at han 
fastholder, at naar Holberg er begejstret for en kunstnerisk Form, er 
han eo ipso under litterær Indflydelse. Da Billeskov Jansen engang 
fik forebragt den Mening, at Holbergs første Levnedsbrev muligvis 
er, hvad vi nutildags kalder en Erindringsroman, strakte han sig saa 
vidt som til at sige: »Ja, men vis os den Bog, Holberg har haft foran 
sig og efterlignet«. 

Gennem Rubows Kritik af Brandes kan det ogsaa ses, at den ældre 
Skole af Holberg-Forskere kun ugerne gik med til at opfatte ham som 
Klassicist — for de kunde ikke lide Klassicismen. Rubow sætter Fin
geren paa, at Brandes helst vilde se Holbergs Satire i Komedierne 
som »fremkaldt af Indignation over hjemlige Forhold og ikke af Efter
ligning af fremmede Forbilleder«. 

Her er vi ved et Kærnepunkt. Det 17.-18. Aarh.s franske Klassicist 
sagde: det er muligt at forme et Værk, som er værd at kaldes et Mester
værk, fordi der findes Mønstre at forme det efter. Naar vi Moderne 
opdager, at et glimrende Arbejde er en Efterligning, saa synker det 
fra at synes os et Mesterværk til i det højeste at regnes for et Svende
stykke. Klassicismen saa lige omvendt paa denne Sag. En Klassicist 
er et Menneske, der har erkendt det som noget naturligt at overholde 
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foreskrevne Former. Spørger man, hvor de er a t finde, lyder Svaret 
fra den franske Klassicist: i Antiken — i Eders egen fornuftige Natur, 
Monsieur — i de Værker, M. Nicolas Boileau har erklæret for vor Tids 
Mesterværker. At gøre Efterligning af Forbilleder og Benyttelse af 
Arbejder, der paa den ene eller den anden Maade har bevist deres 
Effektivitet, til Princip for kunstnerisk Produktion — det er Grund
trækket i den klassicistiske litterære Praksis. Dertil svarer en Teori, 
en Poetik, der indskærper Nødvendigheden af at producere efter en 
Metode, en Sum af Regler, hvis Overholdelse fører til et Værk, Publi
kum er tjent med — ganske som Overholdelsen af Regler for den men
neskelige Adfærd fører til en Orden i Samfundets Liv, alle kan være 
tjent med. Klassicismens store Kraft beroede netop paa, at dens Syn 
paa Litteraturen som Kunst var koncentrisk med dens Syn paa Men
nesket. Reglen kaldtes Fornuft — Livet i Samfundet kaldtes Natur. 

I vore Øjne betyder dette først og fremmest en Begrænsning af den 
individuelle Fantasi. Men for den franske Klassicismes Mennesker 
betød det især Afskaffelsen af en uordentlig, urimelig, unaturlig Smag. 
Grundtrækket i denne Smag var Udskejelse. Den viste sig f. Eks. 
derved, at i Skildringen af et Slag, navnlig et af de store historiske 
som Slaget ved Farsalos, opdyngede Digteren — siger Boileau med 
Spot — »af Døde og atter Døde hundred begrædelsesværdige Bjerge«. 

Betydningen af Rubows og Billeskov Jansens Indsatser i Holberg-
Forskningen er for det første at have bragt Respekten for Klassicis
men paa Fode; og for det andet at have vist, i hvilken tit forbløffende 
Grad Holberg er Klassicismens Mand ved sin Brug af Forbilleder. Nu er 
ganske vist hans Komedier gennemforskede under dette Synspunkt — 
mange vil maaske mene, det er gjort til Overmaal og Lede. Men Ten
densen har altid været den, saa at sige ved Subtraktion af Eksemplerne 
paa Holbergs klassicistiske Praksis at naa til en Paavisning af, hvad 
der kan kaldes hans eget, og hvorved han kan skilles ud fra Klassi
cismen og som Komediedigter ses i sin Forskellighed fra Moliére, ses 
som Germaneren eller Goten, som Nordboen, ja som Bergenseren, saa 
at han derved rigtig kan staa som vores Mand og vække vor hyper-
boræiske Glæde. 

Mod denne Tendens virker Billeskov Jansens Granskning af Hol
bergs Essays saaledes, at Holberg holdes fast i sin fundamentale klas
sicistiske Beskaffenhed. I den Del af hans Forfatterskab, hvor vi er 
tilbøjelige til at søge hans personlige Meninger, ses det, hvorledes han 
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for det første er den stadigt med givne Former virkende Skribent; 
og for det andet, hvorledes han som saadan er, hvad vi udfra Forud
sætninger, der ikke var hans, maa kalde ærlig og personlig i sin Stræ
ben. Vel at mærke naar man derved forstaar, hvad Rubow siger, at 
det er Diskussionen som saadan, det kommer an paa for ham, Fremstil
lingen af Standpunkterne og deres Debat — til Fremme af god Smag, 
af naturlig Menneskelighed, af fornuftigt Livssyn, kort sagt Klassi
cismens Idealer, som meget passende kan samles i de Ord af Moliére: 
sage avec sobriéié, den maadeholdne Visdom, der i alle Henseender 
undgaar Yderligheder —• Indskærpelse af den gyldne Middelvej. 

Nu er det jo saadan med Moliére, at endnu den Dag i Dag er De
batten gaaende om hans personlige sagesse og Evne til at undslippe 
Yderligheder. Franeois Mauriac har underkastet ham en bidende 
Analyse under disse Synspunkter. Vi kender Holbergs Personlighed 
altfor lidt til at turde bore i ham paa lignende Maade. Men det ved vi, 
at Yderlighedernes Magt over ham sysselsatte ham meget. Han har 
grublet over, at han var uberegnelig, omskiftelig af Væsen — at han 
var en vægelsindet Natur. Dette har Vilh. Andersen sammenholdt med 
Komedien »Den Vægelsindede« og i en Afhandling, hvis Resultat i 
min Studentertid havde en Trosartikels Rang, gjort Holbergs person
lige Vægelsind til hans Komediedigtnings Ophav. Teorien støttes af 
Skæmtedigtet om Sangeren Tigellius, der spottes af Horats for altid 
at være kontrær og ustadig; men Holberg forsvarer Tigellius, fordi 
Horats med sit Krav om, at Mennesket altid bør være sig selv lig, 
opstiller et urimeligt Ideal, der aldrig realiseres af rigtige Mennesker. 

Mod Vilh. Andersens Teori, der endnu hyldes af mange, er der gjort 
Indsigelse fra to Sider. Udfra sit Syn paa Holberg som klassicistisk 
Kunstner hævder Billeskov Jansen, at Indflydelse bl. a. fra Boileau 
har givet Holberg de Formindtryk, der sætter Skik paa hans Tanker 
om den menneskelige Omskiftelighed. Denne litterære Sammenhæng 
er af primær Betydning, den personlige kun af sekundær. Billeskov 
Jansen tilføjer, at Vægelsindet er eet Motiv iblandt de mange, Hol
berg arbejder med i sine Komedier, »ikke et konstant Element i hans 
Natur og Væremaade« (HEE I 1938, 183). 

Den anden Indsigelse, af en helt anden Art, har Hans Brix fremsat 
(Ludvig Holbergs Komedier 1942, 57). Han påaviser en brændende 
Modsætning mellem Skæmtedigtet og »Den Vægelsindede«. Og han 
hævder, Holberg skrev denne Komedie, fordi han vilde lave en rigtig 
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Karakterkomedie som Moliéres, et forbavsende paradoxalt Skuespil 
om den karakterløses Karakter. Hans Brix lader forstaa, at en rigtig 
moliéresk Komedie blev det dog ikke til. Holbergs Forehavende mis
lykkedes. Men det behøver hverken at betyde, at Holberg ikke har 
villet gaa moliéresk til Værks og maale sig med Mesteren, eller at »Den 
Vægelsindede« paa Grund af sin dramatiske Ufuldkommenhed maa 
regnes for at være Holbergs første Komedie. I en anden Sammenhæng 
(Analyser og Problemer, II1935, 169) har Hans Brix med Rette slaaet 
fast, at ufuldkommen Teknik beviser ikke tidlig Tilblivelse. 

Dermed er vi kommet til det andet Felt, hvor den litterærhisto
riske Lærdom har sat ind for at omforme vort Syn paa Holberg. Her 
vil det første Punkt være Spørgsmaalet om Komediernes Rækkefølge. 

Forinden vil jeg dog gerne indskyde nogle Ord om Holberg og Moli
ere. Det er den parisiske Mester, der har gjort Komedien, den før ham 
inferiøre Kunstart, til et Middel for den moraliserende Livskritiks 
Indflydelse paa Samfundet. Komediens Latter skal gøre Jagt paa visse 
sociale Laster og urimelige Livsformer og saaledes virke til Fremme 
af den gyldne Middelvejs Visdom, der bestaar i Smag og Takt. Men: 
en Forbedring af sine lastefulde eller latterlige Personer lod Moliere kun 
yderst sjældent fuldbyrdes i sine Komedier, aldrig i dem, vi kalder 
hans store. Her er det indlysende, at Holberg var mere optimistisk. 
»Erasmus Montanus«, i nogen Grad »Barselstuen«, »Uden Hoved og 
Hale«, for slet ikke at nævne »Den politiske Kandestøber« er For
bedrings- ja, man kan sige Befrielseskomedier. Det kan hævdes, at 
Holberg sætter sig ud over den Regel, Boileau med Horats i Ryg
gen ideligt indskærpede Moliere, nemlig at fastholde Karakteren til 
det sidste. Afviger Holberg her fra sin Mester, saa følger han ham i 
Retningen mod at frigøre sig fra den strenge Enhed i Stilen. Ganske 
vist gør Holberg ikke saadan noget slemt som Moliere, naar han til 
Boileaus Ærgrelse slyngede Farce og højere Komedie sammen med 
Sang og Ballet — men havde Holberg været lyrisk nok til det, havde 
han gjort det! For ligesom Moliere dyrkede han Komedie-Djævlen. 
Han hengav sig til Komediens Trylleri, som lever paa Scenen for Sce
nens egen Skyld, det rene Spil, Sganarels, Chilians, Henriks festlige 
Streger — selv om de er ondsindede som i »Den ellevte Junii« eller 
bryder den sceniske Illusion som i »Ulysses«. Det er rigtigt nok, at 
»Ulysses« er, hvad Hans Brix kalder et Udspil for den danske Komedie 
imod Tyskernes Grobians-Spil i Brolæggerstræde. Ligesaa, at »Mas-
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carade« (som ikke hører til Holbergs 15 første Komedier, desværre) 
skal værge den danske Komedie imod de overgivne og letsindige 
franske Spil om Elskovs lykkelige Galskab (Brix: H. K. 288). Ikke des 
mindre straaler »Mascarade« og »Ulysses« og endogsaa »Den ellevte 
Junii« af en Teaterglæde, en Spillefryd, en scenisk Jubilans, der mindst 
er lige saa stor som Glæden over Handlingens og Karakterernes For
træffelighed. Holberg dansede gerne med i Scapins italienske Furbe-
rier, som Boileau rasede imod. Som bekendt satte »Den indbildt 
syge« en blodig Slutstreg for Moliéres Dans, men netop dette Stykke 
er scenisk set en forsoren Reissaus, hvor Moliére bruger alle sine 
Midler, ogsaa de af Boileau forbudte (Yald. Vedel: Moliére 1929, 245). 
Man gad gerne lave en Rækkefølge for Holbergs Komedier, som 
tegner en lignende Bevægelse med voksende scenisk Frigørelse uden 
Afbræk i Mesterskabet. 

Men saadan en Rækkefølge hverken tør eller bør man driste sig til. 
Det er just Rækkefølgen, vi nu skal tale om. Den lærde Diskussion 
om den har medført forbavsende Træk til ny Forstaaelse af Holberg. 

Der har længe været Enighed om, at Holbergs 15 første Komedier 
ikke er blevet til i den Rækkefølge, de først blev trykt i, og som Hol
berg følger i sin Gennemgang af dem i det store Levnedsbrev. Ogsaa 
Rækkefølgen foran i det første Bind af Komedierne 1723 er utilfreds
stillende. Hans Brix har (A & P II, 152) opstillet en Rækkefølge efter 
ydre Kriterier. Han benytter, hvad han kalder »Tidsmærker«, f. Eks. 
for »Den politiske Kandestøber«s Vedkommende de Ord i Komedien 
II, 1 om Kompagniers Oprettelse paa Grønland og Strat Davids. Ikke 
alle hans Tidsmærker er af Værdi. Men Metoden er rigtig. Ydre Krite
rier til Brug for en saa udvendig Sag som Opstillingen af en krono
logisk Rækkefølge er bedre end indre. I Oplægningen af Regnestykket 
er der to afgørende Tidspunkter: den 13. November 1721 og den 12. 
Januar 1722. Den første er Dateringen af Epistlen foran Skæmtedigtet 
»Zille Hansdotters Forsvarsskrift«. Den anden er Dateringen af For
talen til de fire Skæmtedigte. Den sidste viser, at Holberg har Hovedet 
fuldt af Komedievæsen. Den første, at han er optaget af anden poetisk 
Produktion. Forudsat, at Dateringerne ikke er fiktive, er det mellem 
disse to Tidspunkter, at Holberg begyndte sin Komediedigtning. 
»Kandestøberen« sætter Hans Brix til Januar 1722. Dog gør han 
(H. K. 158) opmærksom paa, at i »Peder Paars«s saakaldte 3. Edition 
taler Holberg meget om Komedier. 
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I Overensstemmelse med svævende Formodninger i C. W. Smiths 
Biografi (1858, 99) og O. Skavlans Bog (1872, 44) har Francis Bull 
derimod hævdet (Holberg Aarbog 1920), at Komediedigtningen var 
aktuel for Holberg allerede ved Afslutningen af »Peder Paars«s Udgave 
1720. Han har peget paa (Bull & Paasche II, 311), at her er der til
føjet et stort Antal Noter, hvori der nævnes græske og romerske Ko
mediedigtere, som slet ikke var nævnt i Originaludgaverne af »Peder 
Paars«s tre første Bøger. Ydermere taler Just Justesens Betænkning 
til »Peder Paars« 1720 ideligt om moralske Komedier. Det skal betyde, 
at Holberg samtidig med Fuldførelsen af »Peder Paars« og rimeligvis 
som Følge af sin Udnævnelse til Professor Eloquentiæ 1719 ordentlig 
læste Oldtidens Forfattere, og at Komediedigtningen begyndte at 
spille ham i Hovedet. Det gentages med Vægt og Perspektiv af Kåre 
Foss i »Konge for en Dag« 1946 (og Edda 1945, 175). Han mener 
endda — mod Holbergs Ord, som imidlertid ikke behøver at tages 
helt bogstaveligt og tungtvejende — at før Holberg fik nogen Opfor
dring fra et højt Sted til at forfatte Komedier, var han i fuld Gang med 
dem for egen Regning. 

Kåre Foss er gaaet saa vidt som til at erklære det for sin personlige 
Overbevisning, at »det er Arbejdet med at kvalificere sig for Stillingen 
som Veltalenhedslærer, der gør Holberg til Digter« (K. f. e. D. 41). 
Eloquens-Professoratets Betydning afvises af E. Spang-Hanssen (Da. 
Stud. 1946, 144). Dog er det værd at huske Topsøe-Jensens Ord (Hol-
berg-Aarbog 1924, 137) om »Den Vægelsindede«, at den er »en gammel-
humanistisk Komedie, Afslutning paa en Udvikling, hvorfra der ingen 
Vej fører videre«. 

Ikke blot vil Bulls Opfattelse, som ogsaa deles af Just Bing, og 
som man vist kan kalde den norske Tradition, saaledes skaffe et større 
Tidsrum til Produktionen af Komedierne. Men den frigør ogsaa i 
nogen Grad denne Produktion fra de Bestræbelser inden for det danske 
Kulturmilieu, som førte til Oprettelsen af den første danske Skueplads 
i Grønnegade. Det springende Punkt i den norske Tradition er Elo-
quens-Professoratet. Hvad var Professor Terentianus, som dets Inde
haver ogsaa kaldtes, forpligtet til? Hvad gjorde Holberg faktisk? 
Th. A. Muller oplyser (Den unge Ludvig Holberg 1943, 345), at det var 
skralt med Holbergs Ydelse i det Professorat. Men det beviser jo 
ingenting med Hensyn til, hvad han som Professor har skullet sætte 
sig ind i. Omfattede hans Studier før og under hans vistnok ikke meget 
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eloquente Forelæsninger ogsaa latinske Digterværker fra nyere Tid, 
fra hans egen Samtid? Skulde han kende og kendte han ad anden Vej, 
i anden Forbindelse de humanistiske Komedier, Skolekomedier paa 
Latin, f. Eks. »Damocles« af Jesuitpateren Le Jay, saaledes som 
Kåre Foss paastaar? (K. f. e. D. 96). 

Mod Hans Brix's Rækkefølge, men med Benyttelse af nogle af hans 
Resultater har Francis Bull i Holberg-Aarbogen 1920 opstillet en anden. 
Hans Brix har riposteret overbevisende (A & P II, 169). Jeg tror, 
Francis Bulls Undersøgelse er mest værdifuld ved sin Karakteristik 
af de enkelte Komedier hver for sig, mindre ved den derpaa byggede 
Sammenhæng. Og jeg tror afgjort ikke paa, hvad Francis Bull kalder 
»den ubevidste Forberedelse til dramatisk Forfatterskab« (41), som 
skal ligge i »Peder Paars« og Skæmtedigtene. 

Hans Brix har peget paa et andet Ophav til Holbergs Komedie
digtning, end Vilh. Andersens Teori hævder. Vistnok sat paa Sporet af 
Fr. Moths (Edda 1921) og Stender-Petersens Afhandlinger om »Jeppes-
Motivet (Edda 1922) hævder Hans Brix, at det var dette, Holberg 
fra allerførste Færd havde i Hovedet. Han har faaet det fra en gammel 
Bondefarce. Man véd, den har været i Omløb med rundrejsende Skue
spillertrupper, og den har Træk fælles med Holbergs Jeppe-Komedie, 
først og fremmest det, at der laves en Komedie i Komedien, nemlig 
Bondens Ophøjelse til en stor Herre. Vi træffer siden i Holbergs Ko
medier en Forkærlighed for dette Spil-i-Spil. Jeppe-Motivet gik over 
i Jesuiternes latinske Komedie-Digtning til moraliserende Brug paa 
deres Skoler. Her har Kåre Foss eftersporet det med det Resultat, at 
han, som nævnt, har fundet en latinsk Komedie af Pater Le Jay, 
skrevet i 1695 til Forsvar for Ludvig XIVs intolerante religiøse Poli
tik, eller rettere til Angreb paa dens Kritikere. 

Sagen har endnu flere Forbindelser. Men det afgørende er Frem
dragelsen af Le Jays Komedie om Damocles, der har skrevet en poli
tisk Bog og derfor paastaar, han véd, hvordan Staten skal styres; 
han bliver gjort til Konge, men viser sig straks umulig og bønfalder 
om at blive fri igen for Magten. Denne Skolekomedie blev spillet paa 
Latin for Publikum i Paris, diskuteret i Byen og ved Hoffet og holdt 
sig paa flere Skolescener en Menneskealder igennem. Den har Holberg 
rimeligvis kendt, mener Kåre Foss, allerede fra han i 1715 var i Paris. 
I flere Aar har han kæmpet med dens Emne. Saa skriver han, muligvis 
efter at have skudt Arbejdet med »Jeppe« til Side, »Den politiske 
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Kandestøber« og støtter sig »direkte eller indirekte« til Le Jay, siger 
Kåre Foss (Edda 1945, 199). 

Dermed sættes Holberg ind i en helt ny litterærhistorisk Sammen
hæng, nemlig den humanistiske Tradition med pædagogisk Tendens. 
Det bliver saa Spørgsmaalet, hvor meget man tør lægge deri. Og herudi 
vil jeg i dette Øjeblik ikke decidere. Blot vil jeg pege paa den Advarsel, 
der ligger i, hvad Paul V. Rubow engang har kaldt »Metodens Ekko«. 
Naar en Litteratur er fyldigt overleveret, vil man ofte altfor let kunne 
finde Bekræftelser i den paa Sammenhænge, man gerne vil etablere 
mellem den og anden Litteratur. Endvidere maa Betydningen af »Da-
mocles« som Forbillede for »Den politiske Kandestøber« tages med det 
meget store Forbehold, som fremkaldes af den uhyre Forskel mellem 
de to Arbejder. Den er endnu større end den imellem »Jeppe paa 
Bjerget« og Bidermanns Anekdote, som Holberg har dramatiseret med 
en saa utrolig Fantasikraft. Det komedieskabende Mirakel, Holberg 
udførte i 1722's første Maaneder, forklares ikke og formindskes ikke. 
Og Moliéres Betydning udviskes ikke. 

Som man ser, er der adskillige Punkter, hvor Holberg-Studiet staar 
paa Lur eller paa Spring med interessante Paastande. Men i een Hen
seende vil Holberg altid frembyde en aaben Horisont for nye Indsatser. 
Ikke blot saaledes som ethvert Digterværk, der møder en Læser og med 
sin Virkekraft skaber en Fortolkning i ham. Men paa den særlige Maade, 
der virker i et dramatisk Værk, naar det opføres og formes til Spil paa 
en Scene. Baggesen sagde, at Holbergs Komedier ikke skulde balsa
meres i Biblioteker, men leve paa Skuepladsen, og han har dermed paa 
en fin Maade sagt, hvad alle mener. En anden Ting er, at Baggesen 
ogsaa vilde omskrive Holberg til »det Sprog han vilde føre, hvis han 
skrev nu«, og har dermed lige saa nydeligt sagt, hvad ingen forhaa-
bentlig vil gaa med til —- selv om Holberg er aldrig saa svær at spille, 
især af sproglige Grunde, hvad man tit kan høre Skuespillere hævde. 

Der sker netop nu en Nyformning af Teatrets Arbejde med Hol
berg, fremfor alt paa hans egen Skueplads. Overfladisk set er det be
stemt af Tendensen til at komme fri af Will. Blochs kulturhistoriske 
Iscenesættelse. Dybere set er Tendensen præget af, hvad man har 
udtrykt med den halsbrækkende Glose Reteatralisering — altsaa at 
Teatret skal være en Arena for gribende Begivenheds-Skuer, et Sted 
hvor der tales til den umiddelbare Oplevelseslyst, hvor Fantasien ud
folder sig, og Gemyttet bevæges af Festivitas. Der er heri et Oprør 
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mod den kunstneriske Naturalisme. Her gælder Billeskov Jansens om
disputerede Ord: »Tager man med grove naturalistiske Fingre paa 
Holbergs store Komediefigurer, vil de alle vise sig monstrøse, utæn
kelige i det virkelige Liv. Men betragter vi dem i deres egen Verden, 
viser disse Kaptajner for alle Narre sig at være i god Overensstemmelse 
med den Virkelighed, der omgiver dem: intet Under, da den er skabt 
for deres Skyld«. En Komediedigter er altid en Dramatiker, dvs. han 
kan skabe en Verden, som i eller uden for Tilskuerens Verden spiller 
sammen med denne. Er han ikke Dramatiker, kan han højst regnes for 
en Satiriker, der hvæsser sine Tænder til størst Glæde for sin egen Mund. 

Holberg foregav at have lagt noget ind i sine Komedier, som skulde 
bevirke, at de var morsomme og moraliserende paa een Gang, nemlig 
Spillet mellem fiks Idé og Fornuft, mellem Pedanteri og Dannelse, 
mellem Urimelighed og den gyldne Middelvej. Dette er nutildags, for 
vore Øjne og Øren, saa godt som forsvundet, smeltet ind i Tekst og 
Ageren, i den sproglige Fynd og Scenens livfulde Øjenslyst. Vi siger 
ved Synet af en holbergsk Komedie noget lignende som Pernille om 
Jacob von Thyboe: »Mit Hjerte spiller i mit Liv, naar jeg ser de Plu
mager, han har paa sin Hat«. Naar Komedien ageres paa Scenen, 
springer der Hundreder af Modsætninger frem, paa hvilke der beror 
Komik i talrige Grader. Det er en fristende Opgave at uddrage et æste
tisk Skema af Vald. Vedels afsluttende tre Kapitler af Moliére-Bogen 
og anvende det paa Holberg. Man vil da kunne fremhæve to Syns
punkter, som forekommer mig særlig frugtbare. Det ene er, hvad Vedel 
kalder Bekendthedskvaliteten, dette: at de fleste Danske fra Barnsben 
af kender Holbergs bedste Komedier og deres Verden, selv om det kun 
er gennem Læsning. Det andet er den Modsætning, som frembringer 
Komik: os paa denne Side Rampen, og det Liv, Digteren har skabt 
paa den anden Side, og som er scenisk Udfoldelse af Vitalitet. 

Blandt de mange Definitioner, man kan opstille af det komiske, 
hvoraf ingen kommer udenom, at Komik beror paa Modsætningsfor
hold, vil vi betragte Komikken i Holbergs Teater under disse Syns
punkter: Først, at den udledes af den Glæde, der vækkes af al frem
bringende Evne, Glæden ved at se Liv udfolde sig. Livsforhøjelse 
under effektskabende Formnings Herredømme er Grundlaget for al 
Glæde ved Kunst. Dernæst, at denne Glæde rummer en Følelse af 
praktisk, konkret, real Sejr over, hvad der hæmmer, forvrænger, over
hovedet staar i Misforhold til det normalmenneskelige. Endelig, at 
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denne Glæde bæres af Indtrykket af kraftfuld Billeddannelse. Hol
bergs Komedier betyder for os i en væsentlig Grad Billeder i Aktion — 
Billeder af en Verden, som er vores og for saa vidt ikke uden Alvors-
Appel til os, og som ikke er vores, blot kendt af os, og hvor til syvende 
og sidst de bidende Domme, der fældes med Satirens Myndighed, kun 
har relativ Gyldighed. Den mageløse Kraft, navnlig den sproglige Fynd, 
som man maa være af Stok og Sten for ikke at mærke i det holbergske 
Scene-Spil, faar saaledes den Virkning, som dybest bærer al Komik: 
at Menneskesind er besat og befries, at det er bundet i denne eller hin 
Livsform og udløses deraf, ved at den vises at være umenneskelig. 
»Kandestøberen« og »Erasmus«, tildels ogsaa »Barselstuen« og »Jeppe« 
er, modsat saa megen anden Komediedigtning, hvor Kynismen, som 
er den værste Fjende af velartet Menneskelighed, tit vinder bidske, 
bitre Sejre — disse Komedier er Befrielsens Glædesspil. Jeg tænker 
ikke blot paa den Befrielse, som er, at baade Personerne oppe paa 
Scenen og vi nede paa Tilskuerpladsen bliver en Fyr som Jean de 
France kvit, da han fordufter til Hamborg. Denne Befrielse bestaar 
i, at den poetiske Retfærdighed sker Fyldest: Harme afreageres i hæv
nende Straf, og vi siger: »Det havde han rigtig godt af«. Dette er en 
Balance uden Perspektiv. Og den er, bevares, meget tilfredsstillende. 
Men naar vi ser et Menneske, som er blevet til en Nar, og der sker 
en Tilbageforvandling, saa skabes der en Balance med Perspektiv. Vi 
siger: »Galt var det og godt gik det«. Og Perspektivet heri er, at vi 
ogsaa siger: »Livet sejrer — Erasmus er igen et Menneske«. 

Benedetto Croce opstiller i sin Bog om Barokken tilsidst det paa 
een Gang historisk og dialektisk anlagte Synspunkt: la liberazione 
scherzosa. Han viser, at den Sundhed, den aktive Fornuft, som ytrer 
sig i, at der overhovedet skabes Kunst, sejrede over Barokken, og 
Litteraturen gik glad befriet videre. 

Jeg ser klart nok, at den kunstneriske skabte Komik ikke er ens
betydende med den elementære Livsglæde. Men den første er indeholdt 
i den anden og kalder den til levende Liv. 

Jeg tror, vi gør os selv den bedste Tjeneste i vort Forhold til Hol
bergs Komedier ved at se Komikken i dem under disse Synspunkter. 
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Ikke alle digterværker kan tåle en gennemgribende analyse, ofte 
sidder man tilbage med en lidt flov smag i munden, når alt er 

pillet fra hinanden, og man kan ikke længere nyde det som før. Hol
bergs værker tåler det bedre end de fleste; skønt mange af dem har 
været genstand for dybtgående analyser, mister de ikke deres friskhed 
og evne til at gribe læseren, rige som de alle er på vidnesbyrd om Hol
bergs sans for det levende hos mennesker. Iler skal gøres et voveligt 
forsøg på at analysere eller snarere karakterisere det komiske i kome
dierne, voveligt for så vidt som det i sig selv er en formastelighed 
at prøve at forklare, hvad der får mennesker til at le. 

Der er siden Aristoteles opstillet i snesevis af teorier om det komiske, 
mere eller mindre spøgefulde teorier. Vil vi karakterisere Holberg som 
komisk digter, kan vi, når vi har overvundet modviljen ved at rubri
cere noget så levende som komik, og når vi forenkler problemerne 
passende, tale om 3 begreber: komik, satire og humor; alle disse har 
det komiske fælles, men satire og humor viser en henholdsvis anti
patisk og sympatisk holdning over for det komiske. 

Det er berettiget hos Holberg at tale om en stor masse af komiske 
virkemidler, som hører komedien til som sådan, og som han mere eller 
mindre har lært sig af sine forbilleder Moliere, Plautus, den italienske 
maskekomedie og middelalderfarcen. Den muntre Holberg havde let 
ved at lade sig påvirke af den barokke komik i disse lystige skuespil. 
De nyere franske komedier, som »bestaae aleene udi tørre Samtaler«, 
kan han ikke udstå, så foretrækker han den lystige maskekomedie: 
»Det er i den Henseende at man seer igjennem Fingre med de gamle 
Italienske Teaters U-ordentligheder, efterdi man derudi overalt finder 
Scener fulde af Salt og Geist, som bøde paa Feylene«. En ophobning 
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af komiske effekter og grove virkemidler som hos Plautus er ikke 
Holberg imod: »Siger man: Hvorfor mænger man da saa meget unyttig 
Galskab udi moralske Comoedier, da svares: Hvorfor forgylder Apo-
thekere deres Piller« — »At mænge Galskab i Comoedierne er derfor 
ligesaa fornøden, som at smøre Hiulene paa Vognen og at bruge Drikke 
til sin Mad«. 

I alle komedierne, selv de bedste, møder vi pryglescener og slags
mål, alenlange opremsninger af skældsord, henvendelser fra skuespil
lere til publikum, hentydninger til aktuelle forhold, forklædninger og 
efterabninger, serenader, som afbrydes med at få vand — eller det 
der er værre — i hovedet, gemmescener og alskens clownnumre. Så 
stereotype sådanne scener end kan være, der er i reglen fart og hu
mør over dem, og oftest modererer han sin brug af dem, bortset måske 
fra alderdomskomedierne. Men Holberg ynder at undskylde sig ved 
at sige: »jeg maa undertiden sætte min egen Humeur tilside og hænge 
den Mad paa Krogen, som jeg veed Mængden helst vil bide paa«. 

Mens disse komiske virkemidler i reglen hos Holberg giver indtryk 
af en tillært teknik og ikke bidrager til karakterskildringen, er mange 
komiske situationer mere et vidnesbyrd om hans egen kunst. Her 
tænkes på de velkendte scener, hvor stadig gentagende afbrydelser 
udefra griber forstyrrende ind som i »Den Stundesløse«, hvor Oldfux 
opregner alle de videnskaber, han har erhvervet, og ikke agter på 
Vielgeschreys stadige afbrydelser. I disse og lignende situationer be
røves den komiske person sin frie vilje, han bliver som en marionet
dukke, der styres af fremmede, mekanisk virkende kræfter, f. eks. i de 
mange lystige forstillelses-scener og i de situationer, hvor verden 
vendes på hovedet. Virkningen kan være ret grov, men oftest sætter 
de hos Holberg personen i et bestemt komisk lys og bidrager derved 
til karakterskildringen; med støtte i verdenslitteraturens grovere ko
mik skaber Holberg en hel verden af levende, komiske situationer, 
som hos ham bliver mere end en teknik. 

Et lignende resultat nås ved en undersøgelse af verbalkomikken, 
og her er det mere Plautus' brede, kraftige sprog end Moliéres mere 
retoriske, slebne stil, som Holberg har lært af. Ordspil, ordsprog, 
opremsninger, fortalelser og misforståelser, vittigheder, »frie expressi
oner« — alt hører komediegenren til, men har fået sit eget liv hos Hol
berg og har givet liv til de komiske karakterer i højere grad end hos 
hans forbilleder. Det var Holberg magtpåliggende at fremstille visse 
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karakterer, og derfor har komikken næsten altid sit udspring i selve 
den foreliggende sag og fødes af den komiske persons stilling; næsten 
alle komiske træk har et individuelt hensyn. De blot komiske effekter, 
som står frit uden særlig forbindelse med situationen eller karakteren, 
kan være nok så vittige og morsomme, de taber dog ved gentagelsen; 
men har de perspektiv til et levende menneske i al dets særhed og 
særpræg, vinder de snarere ved gentagelsen. Holberg mestrer som få 
gennem alle de komiske virkemidler at udlevere det hele menneske, 
ikke mindst i rammende replikker, som selv løsrevet virker mærkelig 
stærke: »Skriver I Karle der henne« — »Jeg har ikke Stunder« — »Det 
war ein grausom Salbe« —• »Vil du have fiint Sand eller slet og ret 
Jord« — »Velkommen Allesammen! I gode Mænd! hvor var det, vi 
slap sidst« — etc. 

Klassicismen i Holbergs komedier viser sig i fremhævelsen af det 
typiske i karakteren; omkring den enkelte karaktertype samles hele 
karakterens ide og scenevirkning, det enkelte træk hos personen er 
som regel stærkt fremhævet på bekostning af andre sjælelige elementer. 
Hos mange af skikkelserne ses den enkelte fejl isoleret og abstraheret, 
og Holberg giver sig ikke af med at motivere de sjælelige omskiftelser; 
vi ser sjældent, hvorfor og hvordan karakteren er blevet sådan, blot 
at den er sådan; karakteren er i sin klassiske form uforanderlig og 
står stille. Men netop denne stivnen er i sig selv komisk, mekanisk 
som den er. For så vidt følges normen for genren, men Holberg går 
udover det almene og gør karakteren mere nær, aktuel og national i 
sine mest levende skikkelser som Jeppe, Erasmus, Herman v. Bre
men o. a. Holberg kunne indleve sig i dem, kendte dem tilbunds og 
har som kunstner formået at genskabe dem på scenen og genialt be
lyse dem netop gennem komiske situationer og replikker, så de står 
lyslevende. Med sin usædvanlige iagttagelsesevne har Holberg set sine 
medmennesker på en frisk og ny måde som vel ingen samtidige. Vi 
skal vende tilbage hertil og kun foreløbig fastslå, at vi i de fleste til
fælde kan vise figurernes forbindelse med de klassiske mønstre; men 
den digteriske inspiration indgyder dem nyt liv, så de ikke længere 
er abstrakte karakterer, men levende. Isolationen af den enkelte egen
skab er betingelsen for selve komikken, og vi ser denne truet, når 
Holberg fjerner sig fra mønstret. Jeppe f. eks. kender vi ud og ind, 
vi lærer hver afkrog af hans sjæl at kende, vi forstår ham og får med
lidenhed med ham. 

2* 
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De mangfoldige komiske fænomener danner tilsammen en verden 
for sig; kommer vi fra den daglige verden ind i komediens, finder vi, 
at her er alt anderledes, end vi er vant til. Det komiske er en mod
sigelse, der er i strid med det, som skulle være, det er en modsigende 
dom, som Brandes siger. I komedien træder det urimelige og umulige 
frem som tilsyneladende virkeligt. Den komiske verden er anlagt i et 
andet plan end vor, den er fri og uafhængig af de gængse love. I denne 
sfære virker de komiske fænomener, her kan de boltre sig frit og uaf
hængigt. I denne verden har det komiske talent friere spillerum, thi 
her er betingelserne for et nyt og friskere syn på livet. 

Det komiske er her behandlet som fænomen uden hensyn til den 
farve eller eventuelle opgave, komikken kunne have. Men komiske 
virkemidler kan optræde i såvel satirisk som humoristisk form, 
med en henholdsvis antipatisk og sympatisk betoning, uden at denne 
inddeling altid lader sig gennemføre. Satirikeren indtager en angri
bende holdning, hans anklage er inspireret af mere eller mindre heftig 
vrede. Holbergs hidsige og temperamentsfulde kunstnersind, som han 
selv giver os et billede af, har foruden den komiske sans gjort ham 
til satiriker. Han har hvæsset sin satiriske pen i skæmtedigtene og 
i Peder Paars og lært teknik af den ældre satiredigtning. Springet til 
komedien er ikke stort, begge er fremkaldt af harme hos digteren, men 
de satiriske digte skal indignere, komedien vække latter. Atter og 
atter henviser han til sine litterære læremestre, og han følger satirens 
almene love, den ensidige overdrivelse af et isoleret karaktertræk og 
latterliggørelse af dette. Han tager den klassiske litteraturs univer
selle satiremotiver op, men karakteristisk er det, at han — på en enkelt 
undtagelse nær — afholder sig fra at spotte over legemlige skrøbelig
heder, som hans satiriske kolleger gør. Om den lange række af satiriske 
sldkkelser i komedierne kan det siges, at de nok lader sig bestemme 
ud fra litterære lån, at et flertal af dem bærer de traditionelle træk, 
men samtidig, at Holberg i usædvanlig grad har indblæst de gamle 
komiske figurer nyt liv ved at aktualisere dem og lade dem nyde godt 
af egne oplevelser og iagttagelser. Men også for en aktualisering er 
der god litterær tradition, både Juvenal og Boileau lægger an på lokale 
og aktuelle forhold. 

Holberg var kunstner og som sådan først og fremmest skribent; 
hver enkelt genre har sine særlige krav, som Holberg søger at opfylde. 
Komedien har som klassisk digtart alle tider et angribende sigte, 
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en moralsk intention. En komedieskriver er moralist, han skal have 
øjnene åbne for menneskers latterlige sider, og han skal revse på en 
morsom måde. Moliéres komedier er spotske og bitre og fremstiller 
bedst uhelbredelige lidenskaber, Holbergs er mere lystige og gengiver 
luner, som kan helbredes. Men begge komedier er moralske. Det er 
med stor vægt blevet fremhævet, at Holberg først og sidst må betragtes 
som skribent, at det ikke rigtig er alvor med moralen i komedierne. 
Dog fremhæver han til enhver tid, at han skriver for at moralisere, 
en søn af sin tid. Holberg er hverken kun skribent eller kun moralist. 
Satiren har ligget for hans temperament, han kan ikke lade være at 
satirisere. 

I komedierne er satirikeren dog kun een side af Holberg, en anden 
er humoristen. Det er ikke let at opstille en bestemt definition for 
humor; ordet dækker et begreb, som gennem tiderne er undergået 
forandringer. I daglig dansk er ordet ofte synonymt med lune eller 
humør. Humor, som det skal anvendes her, er en form af det komiske, 
men adskiller sig fra ren komik derved, at det komiske altid forud
sætter visse ting som rigtige (skønt de for et øjeblik går imod normen), 
hvad humor ikke kender. Fra satire adskiller humor sig ved en vis 
sympatisk holdning over for det komiske objekt. 

Til at belyse humor i Holbergs komedier kan som udgangspunkt 
tages Henrichs lange monolog i »Kandestøberen« (IV, 1). Henrich ser 
udmærket godt, at kandestøberen ikke egner sig til at være borgmester; 
den eneste nytte ved valget er, at han selv bliver Reutendiener. Her
ved er der vendt helt op og ned på forholdene; selve den alvorlige 
begivenhed, at en mand er blevet borgmester, hvad Henrich jo virkelig 
tror, ses under en ny synsvinkel, det vigtigste derved er, at han bliver 
Reutendiener, hvortil han fra fødselen er særlig kvalificeret, »Thi fra 
jeg var Barn, har jeg kunnet glæde mig ved at see Folk trækkes i 
Arrest«, og han forklarer vidtløftigt, hvordan han nok skal vide at 
passe sit embede. I et glimt ses samfundet nedefra. Der er ved humor 
noget overraskende, noget forbavsende. Livet og dets forskellige for
hold ses fra en helt ny side, et syn som virker forbavsende ved, at 
det er helt modsat af, hvad vi er vant til. Alt er vendt om, stort er 
gjort småt, og småt er gjort stort. Hvad vi ellers regner for faste vær
dier har ingen gyldighed længere. Laster er hævet til at være dyder, 
og dyden regnes for lasten. Henrichs glæde over at se folk blive trukket 
i arrest og hans håb om at tjene store penge på sit Reutendienerat 
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bliver frit og frejdigt udråbt som prægtige dyder. Humorens verden 
er uden respekt for den konventionelle. 

Det er hos Holberg mest de små i samfundet, tjenere, bønder og 
andre enkle sjæle, som fremsætter dette forfriskende syn på samfun
det, folk som ikke er bundet til den konventionelle verden og ikke 
imponeres af den. Disse folk taler deres eget sprog, de er altid meget 
veltalende, stolte af deres lyse hoveder og advokatoriske evner. Hen-
rich i »Den Vægelsindede« siger (I, 5): »Dersom jeg vilde daglig øve 
mig i at forsvare min Madame, kunde jeg med Tiden blive en stor 
Proeurator, hvis Hoved-Dygtighed bestaaer nu i at rose en Ting, nu 
igien at forsvare det, som er lige tvært imod den samme«. Fra »Masca-
rade« (II, 3) kan man mindes Henrichs berømte forsvar for maske
rader, hvor han forklarer, hvordan enhver herre burde ønske, at tje
nerne altid gik ud og morede sig: »thi hvad Tieneste kan de dumme 
Diævle giøre deres Herre dermed, at de sidde i en Vogn og fryser saa 
en hel Nat, at de maae ligge syg Dagen efter? Jeg holder for, at den 
største Tieneste, en Tiener kan giøre sin Herre, er at pleie sig vel, 
naar Tienesten ikke forsømmes derved. See engang hvad min Herre 
vinder derved. Naar andre Herrer vil gaae paa Mascarade, knurrer 
Tienerne; jeg derimod hopper af Glæde og er aldrig mere hurtig. Naar 
andre slyngelske og dosmeragtige Tienere, som sidde i Vognen om 
Natten, skal hiem ere de ganske stive af Kuld og ubeqvemme at hielpe 
Klæderne af, jeg derimod gaaer dantzende hiem og er frisk Dagen 
derefter«. Da Eraste og Apicius i »Den Vægelsindede« (III, 3) har 
besluttet at duellere, stiller Christopher sin herre Eraste dette for
slag: »Hør, Herre! hvad jeg har i Sinde; naar I kommer i Træfning 
sammen, vil jeg gaa bag til og sende ham min Kaarde ind i Ryggen, 
og vinder vi sikker« — »Fy, Fy, det duer ikke; vi skal fegte reent og 
ærligen tilsammen«, men i advokatoriske vendinger søger Christopher 
at overbevise sin herre om det gale i hans syn: »Ei hvad Ærlighed; 
Naar I vil giøre en Ulykke, er det jo ligemeget, paa hvad Maade det 
skeer. Naar vi vil tale om Christendom, om Samvittighed, saa burde 
I blive hiemme; men eftersom vi har besluttet at sætte i Dag Saadant 
til Side, maae vi være os selv lige —«. 

Holberg har den retoriske stil fælles med den klassiske komedie, 
men den har fået et særligt liv her. Sproget har en egen friskhed, det 
bruger ikke de gamle, slidte ord, men nye overraskende udtryk og 
malende billeder; det er ikke slattent, men spændstigt og drastisk. 
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Ordene kommer fra en verden, hvor man virkelig ser og hører. En 
særlig plads indtager de mange ordsprog, der ligesom får nyt liv i 
den talendes mund; disse fyndord er lånt fra den fine, åndrige verden; 
de jævne mennesker har tilegnet sig en vis dannelse ovenfra, men den 
får farve af dem selv. 

I selve skildringen af de humoristiske personer er der visse fælles 
træk, hvorved de adskiller sig fra de satiriske skikkelser. En skikkelse 
som f. eks. Gert Westphaler står mærkelig isoleret, uden nogen bag
grund. Et ganske andet indtryk giver den humoristiske person, han 
trækker en hel verden med sig ind i komedien. Holberg har virkelig 
set dette menneske og været glad for ham, den humoristiske person 
er levende, vi ser ham i alle hans omgivelser. Når vi glædes over Jeppe 
og holder af ham, er det ikke blot, fordi Holberg har fundet nogle 
gode replikker og indfald og truffet det typiske ved en sjællandsk 
bonde, men fordi han er så helt levende. Jeppe er ikke nogen figur, 
men et virkeligt menneske. Skikkelser som Gert eller Lucretia har 
slet ikke det samme liv, de er satiriske skemaer, som kulturelt set 
står isolerede, de kan spilles på enhver scene. De humoristiske per
soner er ikke personificerede laster og egenskaber, men har selvstæn
digt liv, som gør at de lever videre, også efter at tæppet er faldet, 
mens man hurtigere bliver færdig med de satiriske typer. Dette må 
imidlertid ikke opfattes således, at man i Holbergs skikkelser kan 
skelne skarpt mellem satire og humor, kun yderpunkterne er tydelige. 

Humorens verden er en anden end den daglige, det er en verden, 
hvori den største regelmæssighed hersker, og derfor bevæger de hu
moristiske personer sig med den selvfølgelige sikkerhed, som er ka
rakteristisk for dem. Det morsomme beror ikke på visse latterligheder 
eller komiske påfund, men på det nye syn, man møder overalt. Man 
stilles over for et helt nyt livssyn, som er dannet ud fra bestemte, 
faste erfaringer, tingene bestemmes mere efter realiteter end efter 
abstraktioner. For Herman v. Bremen stiller sagerne sig ganske klart: 
han kender ikke meget til politik, mest fra den politiske Stockfisk, 
og derfor kan han med så stor sikkerhed dømme om politiske sager, 
thi han ser kun forholdene ud fra sine enkle forudsætninger. Ligeledes 
Per Degn, hans forudsætninger er så få og så simple, at han med 
største sikkerhed kan udtale sig om alt. Henrich, som hører en advokat 
tale latin, kan sige: »Det er forunderligt at høre Herren tale Latin; 
thi jeg kan sværge paa, at Taarerne staaer mig i Øjnene, naar jeg 
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tænker derpaa. Det er ligesom I hører Erter koge i en Gryde, saa 
hastigt løb Ordene ham ud af Munden.« (Kandestøber, V, 2). Peer 
kan ikke begribe, at poeter går så usselt klædt, når de kan få hele 2 
rigsdaler for et vers, som kan gøres på et øjeblik: »Det må være en 
skiøn Bestilling at være Poet, thi man kan samle Penge som Græs 
derved« (Tyboe I, 3). Jeppes faste holdepunkter i livet er Nille og 
Mester Erich, desuden degnen, som gør ham til hanrej, fra disse punk
ter ser han alt. Hans højeste ønske i verden er »at min Kone enten 
ingen Arme havde, eller jeg ingen Ryg, thi Munden maa hun bruge 
saa meget som hun gider«, men »Jeg er dog saa skikkelig, at jeg aldrig 
har ønsket Livet af min Kone«. Degnen er han mere hård imod: »om 
Degnen døde, vilde jeg glæde mig, saavel paa mine egne Vegne som 
paa Andres; thi han giør mig kun Fortræd, og er Menigheden til 
ingen Nytte«. Jeppe kan ikke måles efter kristen moral, hans verden 
er indrettet efter egne normer. Da Jeppe vågner i baronens seng, er 
alt forandret, og han søger nu at bestemme den nye verden, han er 
kommet i, og han tager sit udgangspunkt i de faste realiteter, han har 
at holde sig til: konen, børnene og sig selv. Herfra arbejder han sig 
langsomt udad, idet han følger erfaringens sikre, afstukne baner. Der 
er en egen, streng logik i humor, ligeså følgerigtig som vor, blot er 
udgangspunktet et andet. Jeppes ræsonnementer er i virkeligheden 
fuldstændig rigtige, og tilskueren føler ingen trang til at korrigere 
ham eller forarges over hans afvigende moral, vi giver Jeppe ret. Jeppe 
støder stadig sammen med den borgerlige verden, som finder ham 
latterlig. Baronen og hans folk spiller en intrige med ham og morer 
sig over ham, men de viser derved kun, at de slet ikke har forstået 
Jeppe. Det er nok baronen, der får det sidste ord i komedien, men det 
er i virkeligheden Jeppe, der har vundet spillet. Når Jeppe er latterlig, 
er det egentlig kun i baronens øjne. Humoren fremkommer ved, at 
de to verdener mødes og belyser hinanden, virkningen ligger i kon
trasten. Jeppe er komisk, når baronen ser på ham, og baronen er ko
misk, når Jeppe ser på ham. 

Tobias Procurator har en speciel moral. Han har medlidenhed med 
de små i samfundet: »Jeg er en ærlig Mand, der vil Ingens Ulykke . . . 
Jeg søger altid at forlige fattige Folk, som ingen Midler har at søge 
Proces med« (Gert Westph. IV, 2). Men også byfogeden og skriveren 
tager han sig af, idet han ikke forliger nogen sag for ikke at tage 
brødet fra dem; en prokurator, der forliger en sag, handler slet: »Ja 
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jeg tør sige, han er en Tyv«, at forlige en sag er at stjæle fra sig 
selv. 

Snyltegæsten har også sin egen moral, som Oldfux i »Jacob v. 
Tyboe« opstiller. Den første regel er at holde venskab med alle menne
sker, men at være ingen af dem tro. Derfor er Jesper meget skamfuld 
over at være tro mod Monsieur Leonard, thi troskab er for snylte
gæster en synd: »Derudi synder jeg mod Professionen og vanslægter 
fra mine kiære Forfædre, som skare alle over een Kam« (I, 1). Det 
andet bud er at forstå kunsten at stjæle. Oldfux mindes her sin døende 
fars ord: »Jesper! dersom du vil træde dine Forfædres Fodspor, kanst 
du aldrig lide Nød udi Verden; men, sagde han, videre, giør aldrig 
Skielmsstykker, førend du est bleven bekvem dertil. Øv dig først paa 
at stiæle Knappenaale og Skopinde og gak siden gradvis frem til det 
større. Ingen bliver hængt, fordi han stiæler, men fordi han ikke for-
staar Kunsten ret. Paa hvilke Ord lian trykte mig udi Haanden og 
ganske sagtelig hensov med sine Forfædre« (V, 1). Oldfux betegner i 
»Det arabiske Pulver« sin ven Andreas som virkelig ærlig, da han for
står sit håndværk så vel, at han ikke er blevet hængt. I fællesskab 
forarges de over de slemme byfogeder, »som ikke kan lade ærlige Folk 
være i Ro« — »Ja de ere saa misundelige, at saasnart en brav Mand 
har forhvervet sig en Stilling, søger de at skille ham derved igen«, 
hvortil Andreas salvelsesfuldt udbryder: »Dyden er allevegne for
fulgt«. 

Henrichs dyd bedømmes efter hans evner til at skaffe sig ekstra 
indkomster, »Som jeg ikke vil modtage af Gierrighed, men alene for 
at lade see, at jeg forstaar mit Embede og Reutendienerat« (Kande
støber IV, 1). Ligeså hos de andre tjenere som Peer i »Jacob v. Tyboe«, 
der beklager, at han hos rådmanden udi Slagelse gik ærinde med penge 
og overleverede »de samme uden ringeste Afkortning. Men da var 
jeg ikkun Tiener, nu er jeg Lakei. Det er nogle dumme Diævle disse 
Tienere udi de smaa Stæder; de gaae frem udi Verden ligesom Uhre-
værk . . . . I store Byer har det anden Art. Der ved man at føie sig 
Alting til Nytte« (III, 7). Tjenere, der ikke forstår denne deres pro
fession ret, er altså dumme og tåbelige og ikke værdige at kaldes 
lakajer, til denne bestilling kræves anderledes kvalificerede folk. 

Vi er her inde på ironiens område; men en undersøgelse af Holberg 
som ironiker må udelades af denne behandling. Fælles for eksemplerne 
er, at moral i vor forstand ikke findes i disse tilfælde, eller rettere 
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moralen er en anden. Set udefra tager de humoristiske personer sig 
ud som umoralske eller endog amoralske. Men disse mennesker er mo
ralske i en anden forstand, i humorens verden respekteres livet i alle 
former; der sker en omvurdering af godt og ondt, af stort og småt. 
Dette forudsætter, at mennesker lever friere og mere umiddelbart end 
almindeligt. De gamle former sprænges, men det betyder ikke form
løshed, humorens verden har sin egen form, en anden end den gængse, 
men ofte ligeså streng og lovbunden. Humor har ikke een fast og 
ufravigelig form, den har mange og skaber sig stadig nye, som det 
netop ses i Holbergs komedier. Der er som en række forskellige moral
systemer, som er skabt i hvert enkelt tilfælde ud fra de foreliggende 
krav, alle bygget op med konsekvens. Der viser sig flere muligheder, 
end vi ellers regner med, ikke kun een »rigtig«. 

Det er som bekendt ikke Holbergs mening at præke nye moraler 
som disse. Men under arbejdet med komedierne har kunstneren taget 
magten fra moralisten, skikkelserne har fået deres eget liv. Humoren 
repræsenterer, som den her er forstået, en livsform, der er i absolut 
strid med moralen, og idet den bryder frem, sprænger den moralen. 
Det, der virker stærkest i »Jeppe paa Bjerget«, er ikke moralen, men 
humoren. I de andre komedier får Holberg slet ikke plads til at give 
en Henrich, en Peer eller en Oldfux den afstraffelse, som de rettelig 
burde have. I »Kandestøberen« f. eks. optager hovedmoralen så megen 
plads, at der slet ikke bliver tid til at straffe Henrich, han får lov til 
at løbe lige så slyngelagtig ud af komedien, som han kom ind i den, 
og en tro samfundsborger måtte det jo egentlig forurolige, at en sådan 
skurk går skud forbi. 

Moralen sprænges gang på gang, men Holberg vedkender sig det 
ikke, har vel knapt nok været sig det bevidst. Han lærte sig satirens 
kunst af sine klassiske forbilleder og har formået med originalitet at 
udnytte det foreliggende materiale, men størst originalitet viser han 
måske der, hvor rammerne sprænges, hvor han inspireres og digter 
løs på sine skikkelser ud fra sine egne rige oplevelser af mennesker. 
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I 

Som Kommentator har man sine Oplevelser med den kommente
rede Forfatter. Har man stillet sig den Opgave at finde de Kilder, 

Holberg øste af, da han skrev sine danske Epistler, faar man — naar 
Eftersøgningen lykkes — en Viden om hans Arbejdsvaner, som kan 
have Betydning for at forstaa ham som Skribent og Tænker. Da Kom
mentaren til de to første Epistelbind, dem fra 1748, var afsluttet, bød 
der sig en Lejlighed til med nyrevne Farver at afmale de holbergske 
Tankers Horisont1. Efter at nu ogsaa de to Bind fra 1750, samt det 
posthume fra 1754, er kommenteret til Ende, kan det friste at tage 
nogle Eksempler fra disse tre Tomer. Men medens den første Fremstil
ling var bygget over Epistlernes Emnekredse, vil denne bevæge sig fra 
Iagttagelsen af den lille filologiske Detalje op imod Betragtninger over 
Holberg og de store Bøger. Fælles for de to Studier er da dette. De vil 
vise, at Kendskabet til den umiddelbare Kilde til et Skrift af Hol
berg væsentligt forøger vor Forstaaelse af Skriftet, og de vil fortælle 
noget om, hvorledes den gamle Holberg bar sig ad, naar han skrev 
Epistler. 

II 

I Monumentaludgaven af Ludvig Holbergs Samlede Skrifter aabner 
Udgiveren, Carl S. Petersen, sin Fortale med disse gode Sætninger: 
»Det erkendes for en Udgivers første Opgave at prøve den Text, han 
skal udgive. Han maa overveje, hvad der af mulige Ufuldkommenhe
der eller Urigtigheder kan antages at hidrøre fra Ejendommeligheder 

1 Holberg ved Arbejdsbordet. En Introduktion til de danske Epistler. Hol
berg Blandinger, tredje Samling, 1946, 7—41. 

Danske Studler 1904 (hæfte 1, jan.) 



28 F . J . BILLESKOV JANSEN 

ved Forfatterens Maade at arbejde paa, og hvad der maa regnes for 
blotte Afskriver- eller Trykfejl; kun de sidste maa han rette, de første 
ikke«. Vi skal nu indlede med et Eksempel paa, at den forlangte Prø
velse af en holbergsk Tekst ikke med Held kan gennemføres uden præ
cis Viden om Tekstens Kilde. 

Det er ikke ofte, Holberg nævner Martin Luther uden for Kirke
historien, og man lægger derfor villigt Mærke til de Steder hvor det 
sker. I Ep. 217 kritiserer Holberg den teologiske Typelære, som tyder 
Skriftens Udsagn som Allegorier, Forudsigelser om Begivenheder i 
Kristendommens Historie. Fra Tid til anden har »den allegoriske 
Sygdom eller Typomanie« aldeles taget Overhaand. »Adskillige af de 
gamle Kirke-Fædre, sær Origines, haver giort Exces deraf. Naar, for 
Exempel, der staaer, at Christus uddrev af Templet dem, som solte 
og kiøbte, siger han, at ved Templet forstaaes Meenigheden, ved Kiøb-
mændene falske Prædikantere, som drive Kiøbmandskab med Evan-
gelio. Det er troeligt, at hverken han eller nogen anden Kirke-Lærer 
derfore haver villet nægte de literate Historier udi Skriften, og at der-
fore Lutheri Ord, naar han in præfat. ad form. Spirit. intell. siger, at 
den heele Skrift saavel af det gamle som ny Testamente maa forklares 
Allegorice, efterdi der staaer: Jeg skal aabne min Mund udi Lignelser, 
ikke bør eller kand forstaaes saaledes, at man maa giøre Skriftens 
Historie til intet«. I de op mod 70 Bind, der udgør Weimar-Udgaven 
af Luthers Werke, findes ikke noget Skrift, hvis Titel stemmer med 
Holbergs Forkortelse. Gaaden faar først sin Løsning, da Hovedkilden 
til Ep. 217 konsulteres. Efter Luther nævner Holberg en Repræsen
tant for den nyeste Allegorilære, Thomas Woolston; i Fornuftens Navn 
vilde denne forklare Bibelens mirakuløse Beretninger som allegoriske. 
Det var en rationalistisk Brug af den allegoriske Udlægningsmetode, 
fjern fra de Ældres Typelære. Ikke desto mindre hævder Woolston 
med Styrke, at han følger Kirkefædrene, naar han udlægger Jesu Mi
rakler allegorisk: »Eucherius says, That the Scriptures of the New as 
well as Old Testament, are to be interpreted in an allegorical Sense«; 
saaledes staar der i Woolstons lille Bog, A Discourse on the Miracles of 
our Saviour, 1729, S. 8, med en Fodnote, som gengiver Eucherius' 
Latin og indeholder en Henvisning til Fortalen »ad Form. Spirit. In
tell.«, dvs. »Formulae spiritalis intellegentiae«. Holberg benytter den 
latinske Tekst, hvor ogsaa Skriftstedet anføres: Aperiam os meum 
in Parabolis. Han har da sikkert skrevet »Eucherii Ord«; det er gra-
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fisk let at forklare, at Sætteren læser »Lutheri Ord«. Vi har tillige 
et godt Eksempel paa den almindelige Forvanskning fra ubekendt til 
bekendt; den fromme Eucherius af Lyon, som levede i det 5. Aarhun-
drede, har Sætteren forstaaeligt nok ikke kendt noget til. Fejlen og 
dens Rettelse bekræfter saaledes den kritiske Regel om lectio diffici-
lior: den vanskeligere, sjældnere Læsemaade er at foretrække. 

Og nu da vi kender Stedet hos Woolston, faar vi Anledning til en ny 
Konjektur. Holberg citerer i Oversættelse nogle Linjer af Englænderen. 
Det er Afslutningen paa en Passage, som følger lige efter Paaberaa-
belsen af Eucherius, og som i sin Fuldstændighed lyder saaledes: 
»And this his Opinion, is no other than the common one of the first 
Ages of the Church, as might be proved by many the like Expressions 
of other Fathers. As in such Expressions, they do not except the Writ-
ings of the Evangelists; so they must include the Ilistory of Christ's 
Miracles, which as well as other Parts of the History of his Life, is to 
be allegoriz'd for the Sake of its true Meaning; consequently the literal 
Story of Christ's Miracles proves nothing«. 

I vort indledende Citat af Holberg tales om de »literate Historier 
udi Skriften«; med Udtrykket »the literal Story« foran os kan vi med 
betydelig Sikkerhed slutte, at der hos Holberg skal læses: »literale 
Historier«. Literalismen, den bogstavelige Forstaaelse af Bibelteksten, 
er som man véd Betegnelsen for den allegoriske Metodes Modsætning. 

III 

I en af sine seneste Epistler udtaler Holberg om Kolumbus, at For-
maalet med hans store Rejse ikke var »at opsøge nye og ubekiendte 
Lande, men alleene en kortere og mageligere Vey over det Vestlige 
Hav til China og Ostindien, end den, som Portugiserne foretoge sig 
ved at følge de Africanske Kuster, at dobblere det yderste Forbierg 
af Africa, og at passere Linien tvende gange førend de kunde naae 
deres foresatte Maal« (Ep. 457). Den ejendommelige Anvendelse af 
»dobblere«, dublere, er noteret af Ordbog over det danske Sprog, med 
dette Sted som eneste Eksempel. Man omskriver Betydningen saale
des: »sejle rundt om (et forbjerg olgn)«. Denne Betydningsbestemmelse 
har længe forekommet mig for speciel, kasuistisk, og jeg har tænkt paa, 
at der forelaa en Gallicisme. Paa Fransk betyder doubler bl. a. at pas
sere, i moderne Trafiksprog: at overhale. Denne Formodning blev til 
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Vished, da jeg fandt den litterære Kilde til Ep. 457. I det 18. Aarhun-
drede havde den populærvidenskabelige Litteratur et Gennembrud; 
talrige var især de franskprægede Værker, hvor Videnskabernes Re
sultater fremlagdes for den dannede Almenhed. Holberg kunde lide 
Arten og drog Nytte af den, Ep. 68 om Bierne bygger i Stof og Stil 
(men ikke i Tanke) helt paa en fransk Læges Popularisering af Reau
murs Forskningsresultater. Endnu mere intimt er Ep. 457 forbundet 
med et ganske underholdende Skrift i adskillige smaa Bind, Le Spec-
tacle de la Nature, 1732 ff. Holberg nævner det een Gang, i Ep. 454, 
men det har givet ham Stof og Impulser til en hel Gruppe Epistler 
med Emner fra Naturvidenskaberne; en af de andre skal omtales om 
lidt. Holberg har sikkert ikke kendt Navnet paa det anonyme Ar
bejdes Forfatter; han hed Noél-Antoine Pluche, var af gejstlig Stand 
og virkede som Lærer og Forfatter. I 4. Bind af Le Spectacle de la 
Nature findes et Afsnit om Portugisernes Opdagelsesrejser, især rundt 
om Afrika. Rejsende »apportérent en 1487 å la Cour de Portugal 
l'agréable nouvelle de la facilité de commercer autour de ce grand 
continent, & de doubler le Cap qui le termine vers le Midi«. 

Det kan nu ogsaa ses, hvorfor Holberg griber efter den nye Glose, 
han vil berige sin Stil. Han skal bruge »passere« lige efter; ved at an
tage det fremmede Ord faar han en god Variation i Verberne, samtidig 
med at Konstruktionen transitivt Verbum + Objekt opretholdes i 
Rejsens Beskrivelse: følge Kysterne, dobblere Forbjerget, passere Lin
jen. Saa kan det danske Udtryk, »seyle omkring (Afrika)«, altsaa Ver
bum + Præposition, gemmes til den næste Passage. 

IV 

Vi har set, at Kildekommentaren kan bidrage til at etablere den 
rette Tekst og til at tolke Tekstens Gloser rigtigt. Men den kan ogsaa 
være med til at præcisere, paa hvilket Sprog Holberg læser den Tekst, 
han henviser til. 

Holberg havde et ret solidt Kendskab til de engelske Deisters Idéer. 
En af hans vigtigste Kilder hertil var en lille Bog af Anthony Collins, 
A Discourse of Free-Thinking, London 1713. Som Indledning til Ep. 
363 erklærer Holberg: »Jeg haver nyeligen anden Gang igiennemlæset 
Collins Skrift om Frihed at tænke (Liberty of Thincking)«, og han giver 
derefter et Referat af Forfatterens Opfattelse, at endog meget svagt 



NYE STUDIER OVER HOLBERG VED ARBEJDSBORDET 31 

begavede Mennesker har Ret og Pligt til at tænke selvstændigt i reli
giøse Spørgsmaal. Man bemærker, at Titelen hos Holberg ikke er an
ført korrekt og faar Mistanke om, at »Liberty of Thincking« er et For
søg paa at rekonstruere den engelske Titel ud fra den franske Over
sættelse, Discours sur la liberté de penser, Londres 1714. Den kort
fattede Gengivelse af Collins' Argumentation tillader ikke at afgøre 
Spørgsmaalet. Formodningen bliver først til Vished, da det konsta
teres, at den følgende Epistel, Nr. 364, som ikke nævner Collins, ogsaa 
har dennes lille Skrift som Kilde. Holberg har her et langt Citat af den 
engelske Sprogforsker og Teolog, George Hickes, der har udtalt sig i 
det dengang brændende Spørgsmaal, hvem der er mest at frygte, en 
Ateist eller en overspændt Troende. Hos Collins begynder det saaledes: 
»Dr. Hickes says, If the Atheist does Evil because he believes not, the 
Enthusiast will upon a thousand occasions believe he may do Evil«. 
Denne Tanke oversættes saaledes til Fransk: »Si l'Athée, dit-il, fait 
du mal, parcequ'il n'a point de Religion, le Fanatique en fait mille 
fois davantage parcequ'il croit que la sienne autorise celui qu'il fait«. 
Og det er let at se, at Holberg følger den sidste Tekst, naar han lader 
Dr. Hickes tale saaledes: »Hvis en Atheist giør Ondt, efterdi han ingen 
Religion haver, saa giør en Fanaticus tusinde Gange meere, efterdi 
han troer, at hans Samvittighed autoriserer ham dertil«. 

Holberg, som i sin Ungdom havde tilbragt to Aar i England, var 
sikkert nok fortrolig med det engelske Sprog. Ligesaa sikkert er det 
imidlertid, at han læste den engelske Litteratur paa Fransk, naar han 
kunde komme til det —• Eksempler er Locke og Spectator — og det 
var ikke svært, for nye engelske Bøger oversattes som Regel hurtigt 
til Fransk. Det er et pudsigt Udslag af sproglig Forfængelighed, naar 
Holberg i Ep. 363 ønsker at skilte med, at han har læst en engelsk 
Bog i Originalsproget. 

V 

Under den sidste Verdenskrig var der en af Holbergs seneste Epist
ler, der tiltrak sig Opmærksomheden; det var Ep. 452, der endog kom 
i et bibliofilt Optryk under Titelen »Tanker i 1756 [skal være 1754] 
Virkelighed i 1941«. I denne korte Epistel udmales, hvad der ville ske, 
hvis Menneskene lærte sig Kunsten at flyve: da »vilde den heele Jord 
faae en anden Skikkelse. Mennisker maatte forlade Stæder og Lands
byer, og efter Rov-Fugles Exempler grave sig ned udi Huler, saasom 
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Muure og Volde ikke kunne beskytte et Menniske imod det andets 
Vold. Kort at sige: Regieringer, Societeter, Forbund vilde reent op
hore, saasom de kunde ikke være til nogen Nytte; og man vilde see 
Mennesker enten udi Huler eller paa Spidse af Bierge, og derfra at 
nedflyve, for at plyndre, og med Rovet at give sig tilbage igien«. 

Denne Vision af Luftkrigens Følger er imidlertid ikke Holbergs. 
Han har den fra en unævnt Kilde, Abbé Pluche's ovenfor omtalte 
populærvidenskabelige Værk, Le Spectacle de la Nature. Det lige an
førte Stykke er en trofast Oversættelse. Denne livfulde og anskuelige 
Skildring tilhører Franskmanden — eller gør den det ikke længere? 
Pluche er i Dag saa død som en fortidig Forfatter kan være; næppe no
gen vilde falde paa at drage disse Linjer frem af Glemselen. Men idet 
Holberg tilegner sig dem, redder han dem saa at sige for Efterverdenen. 
Og da nu Kommentaren til Holbergs Epistel atter knytter Forbindel
sen mellem Visionen og dens Forfatter, er ogsaa Pluche's Navn sikret 
et Efterliv i hvert Fald i vor Litteratur. 

Med Holbergs Kilde i Hænde kan vi forklare en anden Ejendomme
lighed ved Ep. 452. Synet af Flyvningens katastrofale Følger var af 
en særlig, man kunde sige hypotetisk Art: »hvis Mennisker kunde lære 
at flyve, vilde den heele Jord faae en anden Skikkelse«. Det er Epistlens 
Idé, »at GUD for det Menniskelige Kiøns Nytte« har gjort det umuligt 
for os at hæve os fra Jorden. Det er mærkeligt hos Holberg at træffe 
denne Tanke, at Gud for at skaane Mennesker for et Onde har forhin
dret et teknisk Fremskridt. Men vi forstaar det bedre, naar vi konsta
terer, at Holberg aldeles uforarbejdet har optaget denne Tankegang 
sammen med det øvrige Stof. Hos Pluche er Fremstillingen tilrettelagt 
som en Samtale mellem fire. Den unge Junker taler begejstret om de 
store praktiske Fordele, som Flyvning vilde forskaffe Menneskene. 
Men Præsten hævder, at det vilde være den største Ulykke for Men
neskeheden; derfor har det guddommelige Forsyn sat en Stopper her
for; Flyvningen vilde blive alle Røveres sikre Hjælpemiddel. Den for
færdede Grevinde vender sig bebrejdende mod Junkeren og siger: 
»Der kan De se, hvad De udsætter os for med Deres Opfindelser«, 
men Greven beroliger hende: Der er en uovervindelig Forskel mellem 
Luftens og Menneskelegemets Vægt; skulde man løfte Mennesket ved 
Hjælp af en hul Maskine, vilde denne blive saa stor og klodset, at den 
var umulig at styre. Nej, saadant Instrument er en ligesaa umulig Ting 
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som et perpetuum mobile. Dermed er den stakkels optimistiske Junker 
bragt til Tavshed. 

VI 

Af de foregaaende Afsnit har man maaske kunnet faa det Indtryk, 
at Ludvig Holberg i sine sidste Aar, da han skrev paa sine Epistler, 
nøjedes med at konsultere Smaaskrifter eller korte Stykker af større 
Arbejder. At han altsaa ikke drev mere grundige Studier. 

Vistnok har Holbergs Læsning i Almindelighed haft en noget ner
vøst springende Karakter. Med Iver kaster han sig over et Værk, 
af gammel eller ny Dato, men naar det har befrugtet hans Pen, og en 
fire-fem nye Epistler ligger paa Rad, forlader han Bogen, og man hører 
da i Almindelighed ikke mere til den. Le Spectacle de la Nature er et 
Eksempel herpaa. 

Men Billedet af den gamle Holberg ved Arbejdsbordet er ikke fuld
stændigt, før vi har set ham, næsten taalmodigt, vende Bladene i to 
mægtige litterære Værker, begge i det franske Sprog. 

Den franske Jurist og Officer Rapin de Thoyras udvandrede, paa 
Grund af sin reformerte Tro, til England. Her skrev han Histoire 
d'Angleterre i ti Bind, som udkom i Haag 1724—27; 1735—36 sup
pleret af andre Forfattere med endnu tre Bind. I alt tretten store 
Kvartbind. Denne moderne Nationalhistorie havde ved sin Fremkomst 
været en kraftig Inspiration for Holberg. Han udarbejdede da en 
fuldstændig dansk Rigshistorie, i tre Bind, der bl. a. typografisk blev 
lagt nær op ad Rapins engelske. I 1. Bind af denne fandt han meget 
Materiale til sin egen Fremstilling af Danskerne i England. Dannemarks 
Riges Historie udkom 1732—35, og efter den Tid vendte Holberg fle
re Gange tilbage til Histoire d'Angleterre. Første Gang, da han søgte 
efter Stof til sine sammenlignede Heltindehistorier (1745); Rapin blev 
en vigtig Kilde til Biografierne af Elisabeth, Anna Boleyn, Marie I 
(den Blodige), Marie Stuart og Jeanne d'Arc. Ved Forberedelsen af 
Epistlernes to første Bind, der udkom 1748, spillede Rapins Værk ikke 
nogen væsentlig Rolle; helt anderledes med de to næste, fra 1750. I 
Ep. 264 siger Holberg: »Jeg læser nu den Engelske Historie«, og Mær
kerne ligger saa tæt og saa regulært, at man synes at se Holberg læse 
det vældige Værk — 6—7000 Sider — Bind for Bind. Medens han tid
ligere sikkert mest har benyttet Histoire d'Angleterre som en Haand-
bog, læser han nu Englands Historie i Sammenhæng. I Stedet for at 
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tage Enkeltheder ud til Brug andetsteds, som i Dannemarks Riges 
Historie og Heltinders sammenlignede Historier, standser Holberg nu 
op efter et og andet stort Afsnit og nedfælder sine Refleksioner der
over paa Papiret. Saaledes om Normannerherredømmet i England; 
om Henrik VII og Henrik VIII, Jakob I, Karl I, Cromwell, Karl II 
og Jakob II ; endelig om Vilhelm III, Mariborough, Anna, Georg I. 
Tilsammen danner disse Epistler næsten en lille ræsonneret Englands-
historie. Holberg er blevet færdig med Læsningen, ogsaa af Supple
mentsbindene, før 1750. — I Epistlernes sidste, posthume Tomus (1754) 
findes endnu nogle spredte Spor af Rapin. 

Med Histoire d'Angleterre forblev Holberg inden for et bestemt Fag-
omraade, Historien, specielt den politiske Historie. Ganske ander
ledes med Pierre Bayle's Dictionaire historique et critique (1695—97), 
der kunde give Holberg Anledning til at skrive om snart sagt hvad 
som helst, og i enhver Tonart. 

Holberg kom sent i Gang med at studere Bayles farlige Kritik af 
Tidens herskende religiøse og filosofiske Anskuelser. Det kan af ad
skillige Detaljer bevises, at den Udgave han har benyttet, ikke er æl
dre end den tredje, fra 1720. Et direkte Laan fra Dictionaire findes ikke 
før 1735; endnu i 1743 viser Holberg sig upaavirket af Bayles meta
fysiske Pessimisme; først i 1744 slaar denne igennem, og derefter kæm
per Holberg med vigende Front over for Bayles frygtelige Anklage 
mod den Gud, der hvis han er almægtig ogsaa maa være ansvarlig 
for alt det onde der sker i den Verden, han har skabt (udførligt i Kom
mentar til Ep. 1). 

Engang, da jeg igennem nogen Tid havde arbejdet med de første 
Epistler i Bind IV, som aabnes med Ep. 300, gjorde jeg en af disse 
Decouverter, der fryder en Kommentators Hjerte. Fra gammel Tid 
vidste man, at nogle af disse Epistler byggede paa Dictionaire historique 
et critique; Bayle nævnes i flere af dem. Chr. Bruun havde i sin Udgave 
fundet Kildestedet for andre, jeg havde suppleret med nye Henvisnin
ger. Jeg opstillede, rutinemæssigt, en Liste over de vundne Resultater, 
og bemærkede da, at de Epistler, som skyldtes Stof hos Bayle, fulgte 
den alfabetiske Rækkefølge af Artiklerne i det historiske Leksikon. Me
dens Holbergs Laan hos Bayle til og med Ep. 302 vidnede om, at den
nes Dictionaire har været spredt Læsning med intensiv Opmærksom
hed omkring enkelte isolerede Artikler, saa tydede Forholdene fra Ep. 
303 og et Stykke fremefter paa, at Holberg havde besluttet at læse 
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det store Folioværk forfra. Nu begyndte en Jagtl Mellem allerede op
klarede Epistler laa andre i det dunkle. Ved Ransagen af de Sider, som 
adskilte to kendte Kildesteder, kom Udgangspunktet for en eller flere 
mellemliggende Epistler for Dagen. Det var som at bestemme en hid
til usigtbar Stjerne efter dens Plads mellem gammelkendte. Listen saa 
sluttelig saaledes ud: Ep. 303 har sin Kilde i Artiklen Abeliens; 305 i 
Art. Acindynos; 306 i Alegambe; 308 i Ammonius; 309 og 310 i Amphia-
raus; 313 i Anabaptistes; 315 i Ancillon, 317 i Babylone, 318 i Bellar-
min, 324 i Brutus (Marc Junius); 329 i Cardan; 330 i Castille (Alphonse 
de); 331 i Castille (Blanche de); 333 i Chrijsippe; 334 i Daillé; 335 i Epi-
cure; 339 i Ermite. Streng alfabetisk Orden! 

Bayles Dictionaire omfattede, i 3. Udgave, fire Bind med ialt godt 
3100 Sider. Ind i 2. Bind er Holbergs fortløbende Læsning gaaet i Staa, 
han var da naaet omtrent 1100 Sider frem. Senere benyttede Holberg 
en Del Gange Bayles Værk, men nogen sammenhængende Læsning 
blev det øjensynlig ikke til mere. Vi er tilbage ved Tilstanden før Ep. 
303. 

Og hvilken broget Flok af Anekdoter og Tankesprog, af Eksempler 
og Portrætter fik Holberg ikke fra Bayle blot i disse atten Epistler! 
Netop naar man læser de mange Sider hos Bayle i samme Rækkefølge 
som Holberg, standser op med den Gamle og følger en Epistel, som 
bliver til, genføler man noget af Holbergs Glæde ved Bayles altid 
vaagne, altid pirrende og pirkende Kritik. 

Holbergs kontinuerlige Læsning af Rapin begynder før den store 
Bayle-Raptus, nemlig omkring Ep. 264; ind i Bayle-Rækken ligger 
Ep. 323, som viser, at Holberg arbejder sideløbende med de to Ynd-
lingsværker; han fortsætter længst med Rapin, Ep. 400 viser at Hol
berg er ved at være færdig med ham. 

Foruden adskillig anden Læsning har Holberg saaledes i et Par 
Aar — 1748—50 — i Vekseldrift dyrket to omfattende Litteraturvær
ker, hvoraf det ene i hans Arbejdsform repræsenterer den professio
nelle Stadighed, den anden den litterære Vagabondage. Det er godt 
at konstatere, at denne gennembagte Litterator paa sine ældste Dage 
baade kunde holde et fagligt Stof, en faglig Metode fast og gaa paa 
filosofiske Eventyr. 

Og ogsaa det kunde altsaa det omstændelige Kildestudium give os 
Oplysning om. 

3* 



HOLBERG OG DET DANSKE PUBLIKUM 
AF 

JON KEHLER 

Der var ikke før Holberg Tale om noget dansk Publikum i moderne 
Forstand, d.v.s. en litterært oplyst, litterært interesseret og til dels 

selv litterært virksom Middelstand. Bortset fra den religiøse Digtning, 
som Holberg næsten aldrig omtaler, og som man snarere har regnet 
for Teologi end for Poesi, blev næsten intet trykt. Digterværkerne 
passerede i Afskrifter fra Haand til Haand mellem Medlemmer af 
snævre Kulturkredse, der havde deres Tilhold først og fremmest i 
København, Viborg og Ribe. Der forekom de bekendte Skillingstryk, 
men større samlede Udgaver af Tidens Poesi maatte vente mange Aar 
paa deres Offentliggørelse. Det syttende Aarhundredes Digtere har 
som Læsere haft deres personlige Venner og Bekendte, nogle Studenter, 
enkelte borgerlige Mæcener som Fr. Rostgaard og maaske en lille Del 
af Adelen, der dog vel mere har interesseret sig for fransk Litteratur 
end for, hvad der kunde udgaa fra det danske Parnas. Selv Holberg 
startede i 1737 et beskedent Mæcenat med Pengepræmier for unge 
Poeter. 

I Moralske Tankers 1. Bog Epigr. 27 udtaler Holberg sig om Middel
standens litterære Niveau paa den Tid, da han begyndte sit Forfatter
skab: »De U-lejligheder, som jeg haver haft at klage over, have været 
adskillige Folks selsomme Critiqver. Thi saasom meenige Mand af 
Borgerstand ikke vare vante uden til triviale Bøgers Læsning, og udi 
Historier havde intet seet uden tørre Dag-Registere; udi Poesie intet, 
uden Lykynsknings-Vers; udi Theologie, intet uden Liig-Prædikener og 
Postiller; udi Skuespill fast intet uden gamle Historier om Adam og 
Eva, eller Eventyr om hellige Dorothea, Doet. Fauslo og andet deslige, 
saa var det venteligt at see dem studse ved Skrifter, som ikke vare 
efter den gamle Plan og den almindelige Slentrian«. Holberg har 
ikke Uret. Han skrev selv den første danske ajourførte Verdenshi-
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storie og leverede senere sin Kirkehistorie; dog har disse Værker vel 
næppe haft nogen vid Udbredelse. Man har nok endnu en Tid lang 
holdt sig til Arild Huitfeldt, Postiller og Ligprædikener. Det 17. Aar-
hundredes Poeter blev i det store og hele mere rost end de blev 
læst, og det eneste i Holbergsk Forstand moderne Skuespil, der eksi
sterede, var Mogens Skeels »Grevens og Friherrens Komedie«, der dog 
ikke blev trykt, endsige opført. Man havde kun de tyske Komedian
ters Teatre og de gamle Skole- og Bibelkomedier. Folkebøgerne læ
stes i stor Udstrækning, og de eneste Forsøg i Romangenren er Mar
grete Lassons »Den beklædte Sandhed« og Poul Pedersens »Don 
Pedro af Granada«. Som Barok-Romanen iøvrigt, er disse ikke naaet 
ud til den bredere Befolkning. 

Et litterært Publikum var Middelstanden saaledes ikke. I »Danmarks 
og Norges Beskrivelse« fra 1729 klager Holberg over, at der skrives 
saa faa Bøger her i Landet, men i den ny Udgave fra 1749 føler han 
sig foranlediget til i en Fodnote at bemærke, at Nationen i de sidste 
tyve Aar er bleven sig selv ganske ulig, thi nu skrives der til Gengæld 
altfor meget. Det er denne Udvikling, der her skal gøres Rede for. En 
saadan Omvæltning betinges nemlig af dette ene: Middelstanden var 
fra en litterært uudviklet Hob blevet til et litterært dannet Publikum, 
og det i Løbet af disse tyve Aar. Æren derfor tilkommer ikke mindst 
Holberg. 

Denne Udviklings første og vigtigste Forudsætning er det folkelige 
i Holbergs digteriske Geni. Men hertil kommer noget, der heller ikke 
er uden Betydning: Holberg forstod at sælge sine Værker og dermed 
at udbrede dem blandt Folk. Han havde den sjældne, men for Økono
mien saa værdifulde Ævne til at vække Furore. Man kan fristes til at 
sige, at Holberg i fuld Bevidsthed om det Røre, der vilde blive, havde 
valgt Anholt som Centrum for Peder Paars' Rejse. Naturligvis vilde 
og maatte Holberg nægte dette, saaledes som han til enhver Tid af
viser alle Nøgler til sin satiriske Digtning. Dette kan være, hvad det 
være vil, nok er det, at Digtet ved sin Fremkomst vakte en uhyre 
Opsigt. Det udkom 1719-20, blev eftertrykt i 1720, Holberg udgiver 
sin tredie Edition i 1720, og for anden Gang eftertrykkes det i samme 
Aar. Disse to Eftertryk er det bedste Bevis paa, hvilken Handelsvare 
Peder Paars har været. 

Da Holberg udgiver sine fire Skæmtedigte i 1722, eftertrykkes og-
saa disse samme Aar. I det tredie, »Kritik over Peder Paars«, har 
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Holberg tegnet et Billede af sine Læsere, saaledes som de var, saaledes 
som de burde være og maaske enkelte virkelig var. Digtet vilde være 
særdeles egnet til at sende Rostgaard som Dedikationseksemplar. 

Der kan næppe være Tvivl om, at det var denne, der henvendte sig 
til Holberg, da man stod for at skulle starte den danske Skueplads. 
Teatret aabnede den 23. September 1722, og inden Marts 1723 udfører 
Holberg sin bekendte Kraftpræstation at skrive ikke mindre end fem
ten Komedier for Teatret. Holberg skrev ialt 33 dramatiske Værker, 
Ligbegængelsen in- og Nytaarsprologen exklusive. Af Betydning paa 
dette Sted er, at man gennem denne Produktion kan se, hvorledes 
Holberg imødekommer Publikums Ønsker. 

Holbergs første femten Skuespil, som er skrevne eller planlagte før 
Teatrets Aabning, er alle i 5 Akter. 3-Akteren »Den Stundesløse« kunde 
synes at være en Undtagelse, men ogsaa denne har oprindelig været 
i 5 Akter og er først senere blevet omarbejdet. 

Holberg siger selv i første Levnedsbrev om »Den 11. Junii«, at »Comoe-
dien er meget lystig, men efter almindelig Smag: Thi jeg maa undertiden 
sætte min egen Humeur tilside, og hænge den Mad paa Krogen, som jeg 
veed Mængden helst vil bide paa«; og at dette ikke blot gjaldt denne 
ene Lejlighedskomedie, ser man deraf, at efterhaanden som Tilstrøm
ningen til Teatret bliver mindre, og de økonomiske Vanskeligheder 
begynder, forsvinder 5-Akterne, og 3-Akterne rykker ind i Stedet. De 
løb lettere over Scenen, kunde give Plads for en Enakter tillige, og 
Publikum fik saaledes mere for deres Penge. Da det begyndte at gaa 
rent galt spilledes endog to Treaktere paa samme Aften. 

Repertoirelisterne er højst ufuldstændige, men kan dog saa nogen
lunde give et Indtryk af, hvorledes Holbergs Komedier fordeler sig 
gennem Aarene. 

Indtil Juli 1724 var der ifølge Eiler Nystrøms Opgivelse spillet 7 
Fem-Aktere, 3 Tre-Aktere, nemlig »Mascarade«, der blev givet tre Afte
ner i Træk, og to Enaktere. 

Fra Juli 1724 til Lukkedagen i Februar 17,25 blev der spillet 1 Fem
akter, 3 Treaktere og 1 Enakter. 

Vi ser, at Femakterne viger Pladsen for Treakterne. Og efter Te
atrets Genaabning i Februar 1726 til Skuepladsens Død d. 25. 2. 27 
ligger Fordelingen saaledes: Der spilles 5 Femaktere, hvoraf den ene 
er en Lejlighedsforestilling med gratis Adgang. Den skulde altsaa ikke 
trække Folk til; og der spilles 15 Treaktere og 7 Enaktere. 
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Holberg gjorde i det Hele, hvad han kunde for at faa sine Ting ud
bredt, med andre Ord solgt. Han giver sig selv Æren af at have op
fundet Subskriptionssystemet; og Brevene til Hagen, der skulde ud
sprede hans Værker i Norge, vidner ved deres indtrængende Tone om 
den Iver Holberg viste for at faa sine Bøger ud og sine Penge hjem. 
Det var sikkert ogsaa af økonomiske Hensyn, at Holberg — ifølge 
Betragtninger der i Dag deles af enhver Forlægger — først lod sine 
Skuespil trykke, naar de var blevet opførte, og maaske er det meget 
mere af denne Aarsag end af Angst for Angreb, at Holberg saa sent 
udgav »Don Ranudo« og »Erasmus Montanus«, hvis Opførelse i første 
Omgang kan være blevet forhindret af Treakternes Indflydelse. Da 
han senere udsender dem, havde han vel set, at der ikke var nogen 
Chance for en Opførelse og saa besluttet sig til dog hellere at offent
liggøre dem i Bogform end at lade dem ligge ubenyttede hen. Saa gav 
de dog noget, hvor de ellers intet vilde give. Holberg vilde, som han 
gentagne Gange siger, ligesaavel som en Købmand have Penge for sine 
Ydelser, og at han ikke let fandt sig i, at man gik ham hans Rettig
heder for nær, viser hans skarpt ironiske Hilsen til Phoenixberg og 
Hustru, Eftertrykkeren af Holbergs Komedier i 1724. 

Man maa altsaa fastslaa Holbergs Evner som Forretningsmand som 
en væsentlig Aarsag til, at der saa hurtigt blev skabt et litterært 
Publikum her i Landet. Kun een har haft Oplag, der kan maale sig 
med Holbergs. Det er Satirikeren Christian Falster, hvis »Daarers ala-
modiske Luner« kom i 1721, 22, 34, 36, 40 og 47 »Den daarlige Uden
landsrejse« i 21, 22, 24, 35, 37, 43 og 52. Hans Satire over Rangsygen 
i 22, 34, 36, 40 og 50. Antallet af udsendte Eksemplarer tør man dog 
formode har været mindre end Holbergs. Det drejer sig jo om langt 
kortere Stykker, der har været billigere at oplægge end de store Vær
ker. Det der kostede noget, var nemlig at faa Bogen sat. Dog er dette 
kun løse Formodninger, og det er af langt større Betydning, at vi af 
de Organer, der for Alvor udbredte Læselysten blandt Folk, ser, at de 
har Holberg til Forudsætning, hvad der ogsaa kun er rimeligt, da han 
beherskede saa langt flere litterære Genrer end Falster, og blandt dem 
Skuespillet. Komedien. 

Som af sit Peder Paars-Publikum har Holberg ogsaa givet en Skil
dring af Teatergængerne, bl. a. i Prologen til »Uden Hoved og Hale«. 
Vulcanus er kommet i Teatret, fordi han ikke gider arbejde ved Lys. 
Han vil blot fordrive Tiden, have noget for Øjet og noget for Øret. 
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Momus optræder formelt kritiserende. Stykket er kun i fire Akter, der 
mangler een. Men Apollo •— Repræsentanten for det ideelle Publi
kum — svarer, at det intet har at sige, hvor mange Akter, der er i et 
Skuespil. Stykket kan være lige godt for det. Derpaa henvender han 
sig til Jupiter, som man kunde tænke sig Rostgaard staa for Frederik 
den Fjerde: »Jeg glæder mig over, o Jupiter, at se Comoedier her ind
stiftede efter andre polerede Nationers Exempel . ..«. Til Slut siger 
Sganarel: »Jupiter har autoriseret Comoedien; hvordan den ellers er 
eller bliver forestillet, derom maa Apollo dømme«. 

Frederik den Fjerde havde autoriseret Komedien, Mænd som Rost
gaard skulde dømme om den, og Folk som Vulcanus fylde Teatret. 

Det har været et saadant Vulcansk Publikum, der var Forudsæt
ning for den tidligere nævnte Bogtrykker Phoenixbergs ret tvivlsomme 
Produkt, Vittighedsbladet »Dend forkeerte Mercurius«, der udkom fra 
Januar 1726 til det blev standset af Københavns Brand i 1728. 

Dend forkeerte Mercurius er Danmarks første Vittighedsblad og 
peger i sine faa og meget svage Forsøg paa Karakterskildringer hen 
mod de senere Spectatorer. En Spectator er Mercurius dog langt fra. 
Bladet, der udkom en Gang om Maaneden, staar ved sit folkelige Præg 
i Modsætning til Tidens lærde Tidsskrifter, Journalerne. I 1720 be
gyndte et litterært Tidsskrift at udkomme herhjemme, nemlig Joa
chim Wielandts Nye Tidender om Lærde Sager, der i forskellige Skik
kelser bestod lige til 1836, da det gik ud af denne Verden som »Dansk 
Litteratur Tidende«. Dette Blad var — i hvert Fald til at begynde 
med — bestemt for en meget snæver Kreds, hvilket fremgaar deraf, 
at man næste Aar, under Andreas Hojers Ledelse, ganske brat slog 
over fra Dansk til Latin. De lærde Tidender er ikke blevet alt for godt 
afsatte (se no. 52, 1724) og Wielandts Forsøg paa at udgive den Ham
borgske Patriot i dansk Oversættelse er aabenbart heller ikke spændt 
af med overvældende økonomisk Succes. Folk var endnu ikke modne 
til en saadan Prøvelse. — Her kan ogsaa Wielandts Miscellanea nævnes. 

I Modsætning til Wielandt gav Phoenixberg Læserne Underhold
ning med sin Mercurius og det dertil knyttede Novelleblad »Det ny 
indrettede Thee og Caffee-Huus« og dettes »Anden Part«. Dend for
keerte Mercurius er blevet læst, og naar den gik ind efter tre Aars 
Forløb, skyldtes det Branden i 28 og Phoenixbergs paafølgende Død, 
og ikke at Abonnenterne svigtede, hvor tit han end klager over, at 
det kan være svært at faa Pengene ind. 
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Hvad der er vigtigt i denne Forbindelse er, at »Dend forkeerte Mer-
curius« var satirisk, at vi træffer Holbergs Personer deri, og at Bladet 
øjensynligt har været en god Salgsvare. Bladet er indrettet som en 
Nyhedsavis, og Satiren bestaar deri, at de forskellige Relationer er 
fordrejede, overdrevne og komiske Skildringer af Øjeblikkets Begiven
heder m. m.. 11. Juni og 11. December giver stadig godt Stof til muntre 
Betragtninger. Saaledes ogsaa Frosten i Januar og Varmen i Juli. 

Satiren er gammel i Danmark, men at det ikke er Tøger Reenberg, 
og at det ikke er Chr. Falster, Phoenixberg har benyttet, da han skulde 
lave et Blad, der kunde svare sig, det er let at paavise. I No. 5 fra 1726 
benyttes Holbergs Vittighed fra Barselstuen om en stor og en lille 
Person, der er henholdsvis i Folio og Quarto. I No. 4 staar der under 
Løvenborg: »Hesten har et naturligt Vimmelskaft ned ad Ryggen«, 
og Jesper siger i Jacob von Tyboe til højstsamme: »Herrens Rumpe 
er Amager Torv, Faldet i Ryggen Vimmelskaftet«. I No. 12 har vi 
Bonden, der gaar til Bys og standser op for at drikke i hver Kro paa 
Vejen. Her er ikke direkte Laan, men Personen er fra samme Galleri 
som Holbergs. Ejendommeligt forekommer det, naar vi i No. 7 finder 
en hel Erasmus Montanus-Scene, skrevet af Phoenixberg paa et Tids
punkt, da Erasmus endnu ikke var kommet. Hvis ikke Phoenixberg 
som Bogtrykker skulde have kendt Erasmus i Afskrift, viser dette 
Sted, hvor præcist Holberg har grebet det, der interesserede og dis
kuteredes. Under Overskriften Valby staar bl. a. følgende: Skomage
ren foregav, at Verden i sin Form og Skikkelse var dannet i en Firkant 
ligesom hans forede Hue, der havde fire Ender, hvilket han vilde 
bevise deraf, at han havde læst i en Bog kaldet Skipper Rolands Hi
storie om Verdens fire Hjørner. Men Sognefogeden, som var en høj
oplyst Mand af Reinecke Fos og Peer Pos, straffede ham for dette 
store Kætteri . . . og sagde dernæst, at Verden var rund og flad som en 
Flæskekage. — Skomageren giver til sidst tabt, da Degnen truer med 
at lukke ham ude af Kroen. Her er altsaa ogsaa som hos Holberg 
Satire over Folkebøgerne. I No. 1, 1727 under Overskriften Parnasso, 
hvor man nu ikke rigtig synes, at denne Mercur hører hjemme, for
tæller han, at han nylig har købt Sværte ind, men at han »skulde ikke 
anvende den paa at sverte Folckis Nafn og Rygte, men allene sverte 
Løjer og Laster«. Saaledes forsvarer Holberg ogsaa sin Satire. I No. 2 
finder vi en hel Anmeldelse — Ordet taget med ethvert Forbehold — 
af Holbergs Metamorfoser, som udkom 1726, og der hentydes til det 
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Anklageskrift, som Gerhard Treschow rettede mod disse under Nav
net Mickel Hansen Brændeviinsbrænder. Ehrencron-Miiller har mulig
vis Ret, naar han mener at det var Phoenixberg, der tog Holbergs 
Parti i denne Sag og udgav et Modskrift. I No. 9 omtaler Phoenix
berg atter Metamorfoserne og nævner Holberg som »den dyre Mand 
Hans Mikkelsen«. I No. 4 under Narrenborg møder vi Borgmester 
Bremenfelt, der »er bleven omvendt fra sine politiske Studeringer«. 
I No. 8 fra 1728 under Overskriften Anholt og Læs-Ø er vi ude for et 
Peder Paars-Uvejr med avindsyge Guders Indgriben og en Skipper, 
der bevarer Ro og Fatning trods alle Farer. — Der er altsaa Eksem
pler nok paa Holbergs Indflydelse. 

Holberg har selv været klar over, at andre søgte at slaa Mønt af 
hans Succes. I Moralske Tankers l.Bog Epigr. 27 skriver han: ». '.. og 
erindrer jeg for nogle Aar siden, at een aflagde Taksigelse til mig for 
den forkeerte Aviis, hvilken her blev forfatted af nogle Bogtrykker-
Svenne. Den samme slette Smag haver ogsaa tilvejebragt een og anden 
fortredelig Hendeise: thi saasom mange vide ikke at giøre Forskiel 
imellem en honete Satire eller et Socratisk Morale og et Skandskrift, 
saa have de af saadan Uvidenhed undertiden confunderet mine med 
adskillige plumpe og utilladelige Skrifter; ja Kræmmerne, som have 
holdet dem til fals, have givet mig ud for Autor, for at faae dem des-
bedre solte: og for at give det noget Skin, have Skribentere udi deres 
daarlige Skrifter indført adskillige af mine Indfald, og efterabet saa-
vel Methode som Stiil«. 

Phoenixberg havde trykt nogle af Holbergs Skrifter, ja endog efter
trykt dem. Han havde med begærlige Bogtrykkerøjne set Peder Paars 
komme i Oplag paa Oplag, han havde set Folk — i hvert Fald til en 
Begyndelse — strømme i Teatret, og han har forstaaet, at der nu var 
Penge at tjene ved Satiren, ved den komiske Skildring og ved de ko
miske Figurer. Og han har grebet det rette Øjeblik til at paabegynde 
Udgivelsen af »Dend forkeerte Mercurius«. 

At Dend forkeerte Mercurius talte til brede Kredse ser man af Bla
dets ringe Standard, men det lærte Folk at læse underholdende, ja 
endog Roman-Stof portionsvis, og det vænnede Folk til det underhol
dende Tidsskrift, der behandler alt mellem Himmel og Jord. Derved 
blev dette Blad, der selv har Holberg til Forudsætning, sammen med 
ham Forudsætning for senere Spectatorer og spectatoragtige Skrifter. 

De to følgende Tidsskrifter har kun Tidsskriftsformen tilfælles med 
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Spectatorerne, men det er betegnende at man vælger denne Form, 
selv naar det der skal udgives er et sammenhængende Stof. Allerede 
i 20erne begynder de æventyrlige Rejseskildringer at trænge ind her
hjemme. De fleste bar Navn af Robinsonader, men kun Titlen minder 
om Defoe. De var rent underholdende og rummede hverken Satire 
eller Moral, og laa altsaa paa Linje med Folkebøgerne. I Dend forkeerte 
Mercurius No. 1 fra 1728 har vi en diminutiv Prøve paa Typen i en 
der skildret Maanerejse. Samme Aar udkom »Dend nyttige danske 
Tidsfordriv«, af hvilken kun tre Numre kendes. Nummer to og tre af 
denne indeholder en Bearbejdelse af den engelske Biskop Joseph Hall's 
allegoriske Satire »Mundus alter et idem«, en Rejse med Skibet Fan
tasien til Æde- og Drikkelandet. Samtiden, der ikke har anlagt litte
rære og litterært kronologiske Synspunkter, har kunnet tage denne 
for en af de velkendte æventyrlige Rejseromaner, skønt den er skrevet 
næsten hundrede Aar før Defoes Robinson. Den har altsaa for et kun 
Dansk-læsende Publikum været det første Møde med en satirisk ud
nyttet Rejseskildring. Mange Læsere har dog ikke fulgt dette Blad, 
og Satiren er sikkert gaaet de fleste over Hovedet. Den danske Be
arbejder har i hvert Fald ikke fattet meget deraf. 

1734-37 udsendte J. R. Paulli sin »Christ-opbyggelige Tiids-For-
driv«. Det skal forestille en Roman, og atter kommer vi ud for, at Tids-
skriftsformen vælges. Men det har saa sandelig ogsaa været den eneste 
Form, hvori man kunde f aa dette Værk ned, omend Datidens Læsere 
var mere udholdende end vi er nu om Stunder. 

Fra 1738 stammer »Aristippus eller den philosophiske Spectateur i 
gudelig Aand«. Denne lykkedes det kun at holde i Live gennem tre 
Maaneder. I 1740 kommer endnu en Spectatoroversættelse, nemlig 
»Den svenske Argus« ved Hagerup. Da denne gik ind samme Aar blev 
den i 1741 fortsat af Olof Gyllemborgs »Skyggen af den døde Argus«. 
I 1742 og 43 oversættes Addisons Spectator af Landsdommer Peder 
Kraft. Den udsendes dog ikke periodisk, men samlet i to Bind. Det 
ses, hvorledes Spectatorerne begynder at trænge frem, men endnu 
rummer de intet dansk. 

Da vi i 1744 faar en Spectator, der er vor egen, nemlig Jørgen Riis' 
»Den Danske Spectator«, viser den med det samme, hvem den skylder 
sin Eksistens, nemlig Holberg. 

Holbergs »Moralske Tanker« udkom første Gang i Januar 1744, blev 
eftertrykt samme Aar og blev optrykt hos Berling ogsaa i 44. Saa der 
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har været livlig Efterspørgsel selv efter dette for en almindelig Læser 
vanskeligere tilgængelige Værk. 1747-48 udkom Moralske Tanker i 
Holland og fik her Titlen »De deensche Spectator«. Saa stor var Spec-
tatorligheden. Det er dette Værk, der har inspireret Jørgen Riis til 
»Den Danske Spectator samt Sande- og Granskningsmand«, og dette 
Skrifts poetiske Modstykke »Anti-Spéctatoren eller Een for Alle imod 
den danske Sande-Mand«. Spectatoren kom med 55 Numre fra d. 15. 
Maj 1744 til d. 10. Juli 45, Antispectatoren med 45 Numre fra den 24. 
Juli 1744 til den 26. Marts 45. 

Riis' Spectator har som Holbergs Moralske Tanker et latinsk Citat 
over hvert Afsnit, og i Holbergs Tone, blot endnu krassere, tildels 
med Holbergs Tanker og Filosofi kastede Riis sig over Samtiden og 
dens Laster. 

Ogsaa Holbergs Figurer møder vi her i Spectatoren, men de er faa: 
Erasmus og den storpralende Soldat. Figurerne er ellers mere Falsters 
end Holbergs. N. M. Petersen siger rigtigt, at ligesom Falster er et 
Komplement til Holberg, saaledes er Den danske Spectator et Kom
plement til dem begge. Dog fremtræder Helheden som et Skolearbejde 
efter Holberg. Saa meget skylder, saa meget ligner Den Danske Spec
tator ham. I Samtiden troede man da ogsaa til en Begyndelse, at Spec
tatoren var forfattet af Holberg, og en tysk Oversættelse blev udgivet 
under Holbergs Navn. Jørgen Riis forsøgte sig iøvrigt senere som 
Komedieskriver i Holbergstilen med »Den ædelmodige Dame«, der blev 
spillet paa von Quotens Teater. 

Som en Udfordring til Den danske Spectator skrev Andreas Lundhoff 
»Den Danske Spectators philosophiske Spectator«, der kom i otte Numre 
paa Overgangen mellem 1744 og 45. Lundhoff var tysk og tung. Riis' 
Strid med ham kan muligvis have bidraget til at øge Interessen for 
Spectatorerne, men ellers er han ikke af Betydning paa dette Sted. 

I 1746 forsøgte J. R. Paulli sig atter. Denne Gang udsendte han en 
»Forblummed Correspondence med Opbyggelig Forklaring der over«. 
Spectatorer af større Værd skylder vi Udlændinge, nemlig Schlegel 
med Der Fremde fra April 1745 til April 1746, paavirket af Holbergs 
Moralske Tanker, og Beaumelle med La Spectatrice danoise fra 1748, 
49 og 50. Begge har litterær Betydning, idet Schlegel indfører den litte
rære Kritik i Pressen (No. 38-40) og Beaumelle den dramaturgiske 
Kritik (en Afhandling om Skuespilarterne i No. 5, 6, 26 og 45), jvf. 
Stolpe: Dagspressen i Danmark. 
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Nogen egentlig Spectatorroman, som man finder den i Udlandet, 
blev ikke til herhjemme. Men vore Spectatorer har bidraget til at 
udbrede Læselysten, ikke mindst fordi de — ligesom Holberg — »trak 
Filosofien ud af Studerekamrene og Bibliotekerne, Skolerne og Kolle
gierne for at den maatte komme til at bo i Selskaber og Foreninger, 
ved The-Borde og i Kaffehusene«. 

Folk er af Spectatorerne blevet vænnet til en Blanding af Under
holdning og moralsk Filosofi, og hvor vi før har set de eventyrlige 
Rejseromaner paa Folkebogsstadiet være eneraadende, udgives nu for 
første Gang netop i Fyrrerne de store Originaler og Forbilleder, der 
rummer den samme Blanding: Moral og Underholdning. Ogsaa den 
borgerlige Roman, der i Udlandet var vokset frem af Spectatorerne, 
begynder i Fyrrerne at trænge ind herhjemme. Pamela oversættes alle
rede 1743-46, og i 1749 Joseph Andrews. Foreløbig har ./Eventyrro
manerne dog størst Udbredelse, men fra Midten af Halvfjerdserne 
tager de borgerlige Romaner Føringen, og med dem kommer der 
virkelig Gang i Romanlæsningen. 

Holberg har givet Kommentarer til de mange Spectatorer, der skød 
frem. Vigtigst er her hans Fortale til Heltindehistorierne fra 1745. 
Han er ikke venligsindet over for Spectatorerne. Han siger, at han 
altid har villet moralisere uden hidsige Deklamationer, »Og, saasom 
jeg dette mit Forsætt ofte haver givet tilkiende, haver jeg med For
undring hørt, at nogle have formeent mig at have haft Deel udi ugent
lige Blade, som her nyeligen have været publicerede; thi det er med 
deslige Skrifter jeg ideligen haver skiemtet, anseende Autores deraf 
som en Art af Politiske Kandestøbere, der i en Hast ville støbe Verden 
om udi en anden Form. De omtalte Blade føre Titler af Spectator, 
Antispectator, Philosophiske Spectator etc Man hørte derforuden 
tale om Poetiske, Juridiske, Theologiske Spectatores, og de andre som 
vare i Arbeyde, saa at Folk omsider begyndte at frygte, at der vilde 
opreyse sig Sandemænd udi hvert Stadens Quarteer, ja at der vilde 
blive lige saa mange Spectatores om Dagen som Vægtere om Natten: 
Nogle af dem bleve siden trykte, men de ere mig ganske ubekiendte, 
tilligemed nogle Spectatricer, som endnu siges at være udi Arbeyd«. 
Holberg udtaler videre, at han »vilde, at moralske Materier ikke skulde 
ansees som Aviser eller nye Tidender der ugentlig komme for Lyset«. 
Grunden til at han tager sig Sagen saa nær er den, at »saasom jeg først 
her i Landet haver begyndt at skrive moralske Bøger paa Dansk, og 
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det paa adskillige Maader, saa er det mig magtpaaliggende, at det Stu
dium fremdeles bliver tracteret efter dets Værdighed«. Holberg fort
sætter: »Jeg glæder mig ellers over, at jeg ved mit Exempel haver satt 
unge studerende Personer udi Activitet; men det er just ikke saadan 
Activitet, som jeg havde ønsket«. Og nu henviser Holberg paradoxalt 
nok de Unge til at anvende deres Kræfter paa at oversætte Klassikerne, 
»thi det synes at den store Mængde Bøger, saavel af Originaler, som 
af Oversættelser, sigter alleene til at forfremme Boghandleres Næring, 
og at være af samme Natur, som den gamle Kram, der fordum dre
ves med Viiser og gamle Eventyr, og som tienede til intet uden a t 
forderve Nationens Smag, bringe Studeringer i yderste Foragt, og at 
komme Boghandleres Gryder til at kaage«. Holberg siger altsaa her, 
at det, han har skabt, er ligesaa galt, som det han brød ned, men der 
er rigtignok den store Forskel, at det der nu kommer Boghandlernes 
Gryder til at koge, det er Spectatorer, og det er de to nye Romantyper. 
Med andre Ord: Det er Litteratur; og der er nu et Publikum til at 
aftage denne. 

Holberg havde med sine første Skrifter søgt at fordrive Folkebø
gerne, og den lige citerede Udtalelse kunde tydes derhen, at det til 
fulde var lykkedes for ham. Dette er dog ikke Tilfældet. Rasmus Nye-
rup opregner i »Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge« et 
Antal Folkebøger, der, ganske vist i Norge, averteredes til Salg i Norske 
Intelligenssedler No. 30, 1783: Olger Danske, De syv vise Mestre, Den 
skønne Magelona og endnu 28 af samme Skuffe. Dette tyder jo ikke lige
frem paa at de var glemte. Herhjemme har de været læst langt ind i 
det nittende Aarhundrede. 

Forklaringen er den, at der var sket en Spaltning af Læseverdenen. 
Holberg skrev om Peder Paars: 

I Nye Boder man det læser for at lee; 
I store Gader dog Folk andet deri see. 

I de »smaa« Gader har man ingen Forskel kunnet se paa Holberg og 
Phoenixberg. I de store Gader har man allerede i Forvejen været litte
rært dannet og har sikkert ikke haft meget tilovers for Dend forkeerte 
Mercurius. Men i alle de mellemstore Gader — og de er i Overtal — er 
der sket en Ændring, en Forskydning og en Udvikling. Der har man 
sammen med Folkene i Nyboder dyrket baade Holberg og Phoenix
berg om Kap med Folkebøgerne, Bedendes Kiæder, Himmel-Stiger og 
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Paradises Urtegaarde; men af Holberg er man blevet vænnet til Moral 
i Morskaben og af Phoenixberg til Morskab i Tidsskriftsform. Vejen 
var dermed aaben for Moral — ofte uden meget Morskab — i Tidsskrif
ter og for Morskab og Moral i Romanen, denne Genre, der skulde faa 
en saa overvældende Blomstring længere hen i Aarhundredet. Lidt 
efter lidt er man saa vokset Folkebøgerne og Phoenixberg over Ho
vedet. 

Holbergs Kraftgeni kom som en Overrumpling bag paa hans Sam
tid, han rev alle med sig og en hastig Udvikling begyndte. I denne 
kunde de lavere Samfundslag ikke følge med længere end til Mercu-
rius, men Middelstanden fortsatte sin litterære Udvikling langt ud over 
Phoenixberg gennem Spectatorerne og Romanerne. Middelstanden bli
ver et litterært dannet, læsende og aktivt Publikum. Vi er naaet frem 
til 1749, da det »vrimler med Poeter som med Fluer i September 
Maaned«. Et morsomt Bevis paa den vundne, bredere Læsekreds er 
det, at man nu begynder at udgive det 17. Aarhundredes Digtere. Alle
rede i 1735 var Bording udgivet. Jacob Worms Digte om Griffenfeld 
kommer i 45, Jørgen Friis' Poetiske Skrifter udsendes i 52, og Tøger 
Reenbergs Digte publiceres i 69. 

Et Tegn paa, at der virkelig var skabt et Publikum ogsaa for en 
anden og for den vigtigste af de Genrer, Holberg havde dyrket, er den 
Selvfølgelighed, hvormed vi efter Christian VI's Død faar ikke blot 
eet, men flere Teatre. Den udadvendte Frederik V besteg Tronen i 
1746, og allerede Aaret efter havde vi i København ikke mindre end 
fire Skuepladser. Og Byens samlede Indbyggertal var en 60-70 Tusinde 1 
Von Quotens tyske Teater holdt til i Store Kongensgade, i Nørregade 
havde vi fransk Teater, og paa Charlottenborg — en Tid under selve 
Glucks Ledelse — italiensk Opera. De to sidste havde begge kongelig 
Understøttelse. Endelig var der saa de danske Aktører, der til en 
interimistisk Begyndelse spillede i Traktør Bergs Hus i Læderstræde, 
hvor man havde Premiere paa Kandestøberen d. 14. April 47. Senere 
spillede de i det lille Gjethus, hvorfra de den 18. December 1748 ryk
kede ind i det nye smukke Komediehus paa Kongens Nytorv. — Kun 
tyve Aar før var Teatret blevet kvalt under en Dynge af uindfriede 
Veksler paa Grund af manglende Publikumstilslutning. 

Holberg havde, da han begyndte sin Produktion, hverken for Øje 
at skabe et Teater eller et Publikum, men da han kom til Vejs Ende, 
saa han, at han havde gjort det, og først da begynder han at tale 
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derom. Det Holberg havde paa sit Program var, hvad han atter og atter 
udtalte: at moralisere, at polere Sproget og at skabe en Nationallitte
ratur, som vi kunde sætte op over for Udlandets. At Holberg saa tillige 
skabte os et Teater og mere eller mindre direkte et litterært Publi
kum, har vi Aarsag til at notere som en Bonus. 
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AF 

AAGE HANSEN 

1. Opgaven. 

En undersøgelse af en forfatters sprog må begynde med en såkaldt 
opstilling af inventaret, d. v. s. at vi først må have rede på hans 

lydsystem, morfologiske system, hans syntax, ordforråd o. s. v. En 
sådan sprogbeskrivelse på immanent grundlag har dog ingen større 
interesse i sig selv, men er et nødvendigt grundlag for bedømmelsen, 
placeringen af forfatterens sprogudøvelse, både i sprogets historiske 
udviklingsgang og i forhold til samtidens sprogudøvelse, den norm 
eller tilnærmelse til en sådan der har eksisteret i tiden. 

Vil man nå frem til en karakteristik af det for Holberg ejendomme
lige sprog (hans personligt prægede sprogudøvelse), må man først fore
tage den nævnte inventarundersøgelse og dernæst en sammenligning 
med en række repræsentative samtidige forfattere. I mangel af fore
liggende undersøgelser over tidens norm, må denne fastslås i grove 
træk, for en række hovedpunkters vedkommende, og de nævnte re
præsentative forfattere, inden for de samme genrer hvor Holberg 
udfoldede sig, må vælges herefter. Herved udfundne særegenheder 
hos Holberg må så ses i forhold til det ældre, evt. også det yngre 
sprogtrin (foregående, henholdsvis følgende generations sprog), idet 
han kan tænkes at være bagud, evt. forud for normen, og i forhold 
til samtidig sprogudøvelse i sproglige milieuer hvor rigssprogsnormen 
ikke gjaldt. 

Da den nævnte undersøgelse af »inventaret« hos Holberg endnu 
ikke er foretaget, er det klart, at alle almene karakteristikker, fx. i 
Dahlerups sproghistorie og udførligt og med meget nyt i Skautrups 
Det danske Sprogs Historie III. 21-62, må bygge på almindelige 
indtryk og et materiale der ikke kan være udtømmende, og at de 

Danske Studier 1954 (hæfte 1, jan.) 4 
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undersøgelser der er foretaget over forskellige punkter i Holbergs 
sprog ligeledes kan være behæftede med fejl. 

Holberg vælges i sproghistoriske oversigter til at illustrere et sprog-
stadium (især det litterære sprog) i Danmark i første halvdel af 1700-
tallet, uden at det ved forudgående undersøgelser er vist at hans 
sprog er typisk for tiden. Valget af ham er naturligvis sket på grund 
af hans fremtrædende rolle som litterat. Det er på forhånd ikke givet 
at en stor litterat er en typisk repræsentant for tidens sproglige norm, 
ligesom det ikke er sikkert at der til hans store betydning inden for 
litteraturen svarer en betydning for den sproglige udvikling (på det 
sidste punkt har Skautrup (ovennævnte værk) korrigeret den gængse 
opfattelse). 

2. Kilderne, 

Den der vil studere Holbergs sprog mangler ikke stof, men på grund 
af Holbergs arbejdsmåde er det ikke så godt som man kunde ønske 
sig. Vi har naturligvis kun skriftlige kilder og ingen udtalelser fra sam
tidige om hvordan hans sprog var. Vi kan kun med sikkerhed kon
statere hvordan sproget er i de skrifter han udgav og, i en vis udstræk
ning, hvordan han selv skrev; om hans talesprog kan vi kun få noget 
at vide ved slutninger herudfra, slutninger som altid må blive usikre. 

Kilderne falder i tre grupper. 1° hvad vi har fra Holbergs egen hånd, 
2° hvad der foreligger i håndskrift skrevet af skrivere som Holberg 
har haft indseende med, og 3° hvad der findes trykt, uden at vi ved 
hjælp af bevarede trykforlæg er i stand til at afgøre i hvor høj grad 
forlægget er fulgt. Hvad angår 2° synes det som Holberg i reglen har 
ladet sine copister skrive som de var vant til, idet han formodentlig 
har regnet med at de i kraft af deres håndværk var bedre inde i den 
skriftlige tradition end han selv. Holberg interesserede sig nok for 
sproget at polere, men ortografien har sikkert ikke været noget vigtigt 
for ham. Han kalder ganske vist det kendte tillæg til Metamorphosis 
for Orthographiske Anmerkninger, men såvel titlen som indholdet 
viser tidens sædvanlige sammenblanding af det ortografiske og det 
sprogligt relevante (lydformer, bøjningsformer o. s. v.). Bidrag til 
studiet af retskrivningen i Holbergs skrifter er givet af Liebenberg 
(Betenkning om den holbergske Ortographi, 1845) og Sigurd Kolsrud 
(Skrivemåten i Holbergs eldste bøker i Holberg Aarbog. 1923. 162). 

Af de egenhændigt skrevne ting er de vigtigste: manuskriptfrag-
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mentet af epistel 447 (NkS. 2020 m. 4°), udgivet i faksimile af August 
Gyldenborg 1927. Holbergs breve udgivet af Verner Dahlerup 1926. 
Holbergs egenhændige vota, udgivet af Eiler Nystrøm 1928. I det 
manuskript til Heltehistorierne som findes i Oslo (Oslo 89, 4°) har 
Holberg selv skrevet titelblad, fortale og marginalangivelser samt fore
taget en del rettelser (det sidste kun i ringe grad og på lidet vigtige 
punkter, som hafde > havde). I et Sorø Akademi (tidligere antikvar
boghandler H. H. Lynge) tilhørende eksemplar af Danmarks Riges 
Historie I har Holberg indført en række rettelser, hvoraf en stor del 
består i erstatning af fremmedord med hjemlige. Disse rettelser er 
indført i anden udgave af værket og eksemplaret har formodentlig 
tjent som trykgrundlag. Endelig har vi et håndskrift af Don Ranudo 
(det Coldeweyske håndskrift), hvori Holberg har foretaget nogle 
mindre væsentlige rettelser (nogle større indskud på bilag hvortil der 
henvises i teksten er desværre forsvundet). 

Det er forlængst erkendt at flere lag har lejret sig over Holbergs 
sprog i de trykte kilder: først skrivernes, så sætternes og korrektø
rernes. Heldigvis er vi i stand til nogenlunde at få rede på forholdet 
mellem Holbergs eget skriftsprog og det vi finder i de trykte skrifter, 
idet vi kan sammenligne det egenhændige manuskriptfragment af 
epistel nr. 447 med trykket i bind V af epistlerne (der først udkom 
efter Holbergs død). Vi ser her at små bogstaver i substantiverne æn
dres til store, at udje udi, efterdj^> efterdi o. s. v.; ieg^>jeg, iorde-
gods^> Jordegods; udarbeidete udarbeydet, hoie^> høye, hoitravnee 
høytravne; til price^> til Priis; viige^> vige, een>> en; rettergange 
Rættergang, skuespille Skuespil, ville vil; rette R^U satte sat; for
sikrede forsikkred, underkastete underkasted, erfarendhede Erfaren
hed; saa vele saavel, saa vite saavidt, der paae derpaa, tilkiende 
givete tilkiendegivet; min Coniraparte min contra Part. Alt dette er 
rent ortografiske ting af ringe betydning. Men også ords (lydlige, 
morfologiske) former kan undergå ændringer: ei eller e eU heller; 
kaldene kaldet; hoved-brydene Hoved-Bryd; stedsvarendee stedseva
rende; forvaltere og fogdere Forvalter og Fogder; Ridefogedere Ride-
Fogder; en tienere en Tienere; hvilke begge selv have været Ridefogdere 
hvilke selv begge har været Ridefogder. 

Som man ser er Holbergs egne former ikke altid blevet respekteret 
af sætteren hvis bestræbelser formentlig er gået ud på at udrydde 
hvad der stred mod det han (og trykkeriet) følte og brugte som norm. 

4« 



52 AAGE HANSEN 

En sammenligning mellem manuskriptet til fortalen til Heltehi
storierne og trykket viser kun ortografiske ændringer: små bogstaver 
i substantiverne bliver til store, men omvendt ordholdig^> Ordholdig; 
ieg^jeg, ia^>ja; øiene^> Øgene, ei^> ey; u d / > udi; eet^> et, een> en; 
allene^> alkene; tilfelle^> Tilfælle; goit^> got, vell^> vel; same^> samme, 
saadane^> saadanne (nasalstreg kan være glemt i ms.); chrønike^> 
Krønike; Hvor vii^> Hvor vidt; fruclbarty- frugtbart; og der er flere 
lignende rettelser. 

Mens vi ikke har midler til bedømmelse af hvor nøje skriverne fulgte 
Holbergs manuskript, kan vi kontrollere forholdet mellem det af skri
verne fremstillede trykmanuskript og trykket ved hjælp af det bevare
de manuskript til Heltehistorierne. Skriverne bruger ikke så sjælden 
små bogstaver i substantiverne og viser også på en række andre punk
ter overensstemmelse med Holbergs egen retskrivning i modsætning 
til sætternes. Nogle eksempler fra begyndelsen af manuskriptet: 
seier~> seger, veie~> Vege, reiser> Rey ser, / e i /> Feyl; u d / > udi; Gre-
vens^> Grævens, Skiebne~> Skiæbne, demper^> dæmper (men: lemfæl-
dighedy- Lemfeldighed); allene^> alleene, ufordelagtige ufordeelaglig, 
Mennisker^> Mennesker; viss^> vis; hafde^> havde, kunnet^> kundet; 
dømes^> dømmes, Forfremelser^> Forfremmelser, same^> samme (jfr. 
ovf.), hin anden^> hinanden, paa ny^> paa nye. Men også ordformer 
rettes undertiden: efter~> efter at; mellem^ imellem (og omvendt I), 
Provincerne^> Provinderne, tvilraadighed> Tvivlraadighed; udsprung 
> Udspring, stedsønner^ Stevsønner; vigtige^> mægtige. 

Hvis disse prøver har almen gyldighed, vil det sige at det i højere 
grad er i sætteriet end i skrivestuen at Holbergs eget skriftsprog files 
til. Tilfilingen tager især sigte på det ortografiske, men det går også 
stundom ud over lyd- og ordformer, og især det sidste er beklageligt. 
I ingen af de tagne prøver er der truffet norvagismer som er blevet 
udskiftede. Holbergs egenhændige breve og vota viser næsten ingen 
norvagismer. Han bruger flertalsformen ildebrander (Breve. 35), og det 
er vel norsk (formen kendes ellers ikke fra dansk); andre flertalsformer 
på -(e)r som blader (Breve. 86), Bilager (107; flertal af et bilag), gaarder 
(147) kan godt have hørt hjemme i Holbergs norske talesprog, men for
merne forekommer også hos datidens danskfødte skribenter og er altså 
ikke at betragte som norvagismer; en anselig række ord som på Hol
bergs tid havde flertal på -(e)r har senere i dansk ombyttet dette 
morfem med -e eller nulmorfem, medens det oprindelige morfem er 
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bevaret i norsk. Dette og flere andre udviklinger af samme art kan 
for moderne læsere give Holbergs sprog et præg af norskhed som ikke 
er historisk korrekt. 

I det hele taget er sproget i de egenhændige ting vi har bevaret 
ikke stærkere norskpræget end det sprog vi træffer i de trykte skrifter 
(selv i brevene til nordmanden Hagen kan man ikke påvise nogen 
sikker norvagisme), og har man haft en mistanke om at skrivere og 
sættere lugede forfatterens norskheder op, så må den hermed be
tragtes som afkræftet. 

Holbergs arbejde med at »forbedre« sit sprog, d. v. s. opnå over
ensstemmelse med normen og være med til at udbygge den og skabe 
mere regulerede tilstande end de forhåndenværende, især inden for 
det ortografiske og det morfologiske, kan bedst studeres ved at man 
undersøger de rettelser han indfører i senere udgaver af sine værker. 

Et variantapparat, d. v. s. en opregning af de vigtigste tilfælde hvor 
i senere udgaver et ord er erstattet med et andet, en ortografisk eller 
lydlig form ændret o. s. v. (Holberg ændrer kun lidt ved det syntak
tiske), skal komme som tillæg til Carl S. Petersens udgave. Foreløbig 
er kun udkommet 3 hæfter med (textkritik og) variantapparat, resten 
vil foreligge i løbet af få år. Det må dog bemærkes at variantapparatet, 
således som det er anlagt af Carl S. Petersen, ikke er tilstrækkeligt 
for en dybtgående sproglig undersøgelse. Et mere detailleret variant
apparat er udarbejdet til brug for Holberg-ordbogen og vil indgå i 
dennes materiale. 

At Holberg ikke i almindelighed havde noget imod fremmedord er 
en kendt sag (der støtter sig på en række udtalelser af ham selv), men 
han elskede ikke fremmedordene for deres egen skyld; ligesom mange 
år senere Georg Brandes underkastede han i nogle tilfælde de værker 
der skulde ud i nye udgaver et gennemsyn, bl. a. med det formål at 
erstatte fremmedord med danske hvor dette kunde ske uden at der gik 
skår i meningen, således ved anden udgave af Skæmtedigtene og mest 
grundigt i anden udgave af Danmarkshistorien (om Holberg som sprog
renser se Karl Mortensen i Acta philologica scandinavica XII 287 ff. 
XVI 161 ff. Skautrups sproghistorie III 40 ff. 48 ff. og Niels Åge 
Nielsen i Danske Studier 1949-50. 140. jf. deTollenaere: Holberg og 
den hollandske purisme i Acta philologica scandinavica XVII 153). 

De trykte værker må naturligvis bruges i originaludgaverne, sam
menholdt med nye oplag og udgaver fra Holbergs levetid; pirattryk-
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kene må også benyttes, de kan for eksempel være af betydning ved 
konstatering af trykfejl og i det hele for det textkritiske, derimod kan 
former der kun findes der naturligvis ikke komme i betragtning. Der 
er ikke få fejl i originalerne, og tit går de urettede igen i senere 
optryk. Textkritikken har ikke noget let arbejde her; håndgribelige 
trykfejl og kludder i kontexten kan forholdsvis let udpeges, men over 
for alt hvad der har med ordformer, bøjningsformer, syntaktiske for
bindelser og ordstilling at gøre må textkritikken arbejde med største 
forsigtighed, d. v. s. være yderst varsom med at foretage rettelser, 
indtil en Holberg-ordbog og en nøjere granskning af samtidens sprog 
giver den fastere grund under fødderne. Et textkritisk apparat til 
Carl S. Petersens udgave er påbegyndt og vil blive fuldført i den nær
meste fremtid. 

Det er et stort fremskridt at de vanskeligt tilgængelige original
udgaver nu kan benyttes i Carl S. Petersens udgave (I-XVII. 1913-
42), der dog, som den uhåndterlige og dyre monumentaludgave den 
er, ikke er den ideelle arbejdsudgave for forskeren. 

I øvrigt lader udgaverne af enkeltværkerne og enkelte genrer hos 
Holberg meget tilbage at ønske. Komedierne foreligger i mange ud
gaver, men en udgave der genoptrykker originalerne og giver et ud
tømmende textkritisk apparat og medtager varianterne savnes endnu. 
Indtil den kommer kan til studiebrug anvendes den 1902 udgivne fak
simileudgave af Hans Mikkelsens to første tomer. 

Af prosaværkerne foreligger nu Moralske Tanker og Epistlerne ud
givet på en måde der opfylder nutidens videnskabelige krav af Bille
skov Jansen. Måtte turen snart komme til komedierne! 

Om de forskellige udgaver fra Holbergtiden og senere har man nu 
lettilgængelige oplysninger i de tre bind af Ehrencron-Mullers forfatter
leksikon der omhandler Holberg. 

3. Studiet. 
Medens Holberg er blevet flittigt studeret fra litterært, litteratur

historisk, biografisk og kulturhistorisk synspunkt, så er der alt i alt 
gjort såre lidt ved udforskningen af hans sprog. Komedierne er gen
nemforskede m. h. t. deres historie og indhold, opbygning o. s. v., og 
det historiske milieu og alle realia i dem er nøje beskrevet. Men der 
foreligger ingen virkelig undersøgelse af sproget i komedierne. Udgi-
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verne nøjes i reglen med at forklare de ord der volder nutidslæsere 
vanskeligheder. Det er en slem lakune i dansk filologi. Men sproget i 
komedierne er kun een fase af Holbergs sprog, der foruden at være 
rigt facetteret også er i fortsat udvikling, således at vi må skelne 
mellem forskellige stadier i hans almindelige prosasprog. Betegnelsen 
Holbergs sprog dækker altså over mangt og meget, og med tanke på 
forfatterskabets uhyre omfang og livets korthed er det forståeligt at 
ingen har præsteret den på et fyldigt materiale hvilende skildring af 
Holbergs sprog som vi efterlyste i begyndelsen af artiklen (betydelige 
samlinger til en sådan sprogskildring foreligger fra Verner Dahlerups 
hånd i NkS. nr. 859, 8°). 

Grundlaget for en nøjere udforskning af Holbergs sprog må være 
en Holberg-ordbog der foruden at rumme hele ordstoffet må give 
udtømmende oplysninger om alle ordets appertinentia (lydformer, bøj
ningsformer, fraseologi m. m.) og om ændringer foretaget i senere 
udgaver i Holbergs levetid (det sidste til belysning af udviklingslinjen 
i Holbergs sprog). Arbejdet på en sådan ordbog blev sat i gang af 
Fondet til dansk-norsk samarbejde 1948 (på foranledning af professo
rerne Seip og Brøndum-Nielsen). Alle Holbergs værker og breve, vota 
o. s. v. er nøje gennemgået og excerperet og alle senere udgaver (fra 
Holbergs tid) kollationerede med originaludgaverne og varianterne 
udskrevet. Det har givet et antal citatsedler der ligger mellem tre 
og fire hundred tusind, som nu er samlede og for største delens ved
kommende alfabetisk ordnede på Det kongelige Bibliotek i Kbhvn., 
der venligst har givet ordbogen plads til dens samlinger. Arbejdet er 
udført dels i Norge (under ledelse af docent Trygve Knudsen), dels i 
Danmark. Redaktionen af ordbogen vil formentlig kunne begynde i 
indeværende år, forudsat at de nødvendige pengemidler skaffes til 
veje. Men selve den foreliggende samling, hvortil interesserede forskere 
naturligvis kan få adgang, har et så stort værd i sig selv at man ikke 
nok kan takke det dansk-norske fond som har financieret hele denne 
del af arbejdet. 

En sådan ordbog vil rumme materialet til en beskrivelse af Holbergs 
sprog og udviklmgsgangen deri, til en Holberg-grammatik (når bortses 
fra syntaxen hvis stof kun delvis kan behandles leksikalsk) og til tal
rige mere specielle undersøgelser som: Holbergs ordforråd, hans an
vendelse af og forhold til fremmedord (her er det påfaldende at han 
trods flerårigt studieophold i England kun har få engelske fremmed-
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ord; om Holbergs germanismer se Karl Mortensen i Acta philologica 
scandinavica XIV 40 ff.), hans norvagismer, komediesproget, Holbergs 
poetiske sprog o. s. v. M. h. t. navnestoffet hos Holberg er det endnu 
ikke bestemt hvor meget ordbogen vil medtage; sandsynligvis med
tages kun de navne der har leksikalsk interesse (fx. fordi de bruges i 
sammenligninger, billedligt, i talemåder eller fordi de er fingerede 
navne dannet udfra det almindelige ordstof). Fra litteraturhistorisk 
side er det blevet fremhævet at et register over samtlige hos Holberg 
forekommende navne (personnavne, stednavne, fingerede navne o. s.v.) 
vilde være ønskeligt, og der er kræfter i gang for at skabe et sådant 
register som tillæg til Carl S. Petersens udgave. For komediernes ved
kommende har Julius Martensen givet et navneregister i 13. bind af 
sin udgave af komedierne. 

Medens den vigtige undersøgelse: Holbergs forhold til tidens norm 
ikke er foretaget (selv noget så nærliggende som at sammenligne 
sproget i komedierne med sproget i de såkaldte Grønnegadekomedier 
er ikke gjort), er der et enkelt punkt inden for denne der har inter
esseret forskningen, især i Norge, nemlig spørgsmålet om i hvilken 
grad Holbergs sprog bærer præg af hans opvækst i Norge. De vigtigste 
afhandlinger er Seips Holbergs talemål (i Holberg Aarbog. 1921. 
35 ff.) og Om særnorske elementer i Holbergs skriftspråk (i Festskrift 
til Francis Bull. 1937). Selv om Seip i hovedsagen har ret i sine ud
pegninger af norskheder, må man have lov at sige at det er for usikkert 
at behandle dette emne ved en sammenligning mellem hvad man finder 
hos Holberg og genfinder i moderne norsk (men ikke i moderne dansk), 
uden at man ved en foregående undersøgelse af samtidens danske 
litteratur har fået udskilt det hos Holberg der ikke stemmer med hvad 
man finder der og derfor kan være norsk. Det er forståeligt og tilgive
ligt at en nordmand der træffer noget hos Holberg som han selv bruger 
eller kender fra sit eget sprog og anser for typisk norsk (i modsætning 
til nutidsdansk), er tilbøjelig til straks at fastslå forekomst af en norva-
gisme, medens en synkronisk undersøgelse måske vil vise at »norva-
gismen« er noget almindeligt i tidens sprog. Vanskeligere at forstå er 
Verner Dahlerups udtalelser (i Det danske Sprogs Historie. *72) om 
at sproget i alle Holbergs skrifter bærer et let norsk præg uden at der 
skelnes mellem de enkelte skrifter eller genrer og uden at det begrundes 
med andet end fremdragelse af nogle enkeltheder der ikke — efter 
almindelig opfattelse — kan bevirke noget »præg«. 
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Sagen er den at spørgsmålet om norskheder hos Holberg ikke er 
større og vigtigere end spørgsmålet om dialektismer hos en forfatter 
der er født i et dialekttalende milieu. Det er jo næsten aldrig således 
at en dialekttalende uden videre får en pen i hånden og begynder at 
skrive løs eller producere litteratur; i det tilfælde vilde vi naturligvis 
få et stærkt dialektpræget sprog at se, som når morderen Kollerød 
finder på at nedskrive sit levnedsløb (se Kaj Bom i Danske Folkemaal. 
XIV. 59) og serverer rene lækkerbidskener for forskere af dialekt og 
talt sprog. 

Det normale er jo at en dialektfødt person der bliver skribent har 
en længere periode af sproglig tilpasning til rigssproget bag sig — 
gennem skole (eventuelt gymnasium, universitetsstudium), læsning og 
omgang med rigssprogstalende. Han véd, når han betræder forfatter
banen, hvordan rigssproget skal skrives og er klar over hvor han har 
sine ømme punkter, hvor han skal passe på. Der vil i sådanne tilfælde 
være forholdsvis lidt tilbage af hans oprindelige dialektpræg i det han 
skriver, medens der i hans tale kan være mangt og meget dialektalt 
som han ikke har fået aflagt eller måske ikke bestræbt sig for at af
lægge. Sådan er det også med Holberg: hvordan han har talt er vi af 
gode grunde forhindret i at vide noget om (og vi ved heller ikke noget 
om hvordan det milieu hvori han voksede op har talt; dansk taltes 
jo meget i højere kredse i Bergen og andre norske byer (se Gustav 
Indrebø. Norsk målsoga. 1951. 316 ff.), var det måske også tilfældet i 
Holbergs hjem?), men i sine skrifter er han — vi kan forsvare at sige — 
påfaldende svagt præget af sin norske barndom. 

Men spørgsmålet er så: hvorfra har Holberg lært at skrive dansk 
som han gør. Så vidt vi véd har han ikke fået undervisning i det 
(modersmålet var ikke fag i datidens skoler). Det var nyttigt at få 
oplyst om der brugtes danske lærebøger i skolerne og hvordan det i 
det hele taget forholdt sig med brugen af dansk og oplæring i det med 
Danmark fælles skriftsprog i skolerne på den tid (om forholdet mellem 
dansk og norsk i Norge i alm. se D. A. Seip. Dansk og norsk i Norge i 
eldre tider. 1921). Endvidere: da normen dengang ikke var nær så fast 
som senere, kunde man spørge: har Holberg brugt visse danske for
fattere som mønstre og anvendt deres skrifter som retskrivningsord
bøger. Det er jo et snakkesaligt forfatterskab, Holbergs, så man vil 
sikkert finde nævnt disse forfattere rundt omkring i skrifterne; det 
var værd at undersøge dette punkt; det er i hvert fald et almindeligt 
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indtryk at Holbergs sprog i de ældste værker bærer et mere gammel
dags præg end man havde ventet, og det kunde måske skyldes en 
påvirkning fra ældre skrifter. Blandt de forfattere og værker der her 
kommer i søgelyset er: bibelen, Danske Lov, Arild Huitfeld, Birgitte 
Thotts Seneca, Arent Berntsen, Bording, Philedor (Poul Pedersen), 
Peder Syv (sidstnævntes betydning for Holberg er delvis undersøgt 
af Karl Mortensen i Holberg Aarbog. 1924. 98 ff.) og Laurembergs 
Skæmtedigte i den danske oversættelse. 

Det mest forbløffende er at sproget i komedierne er så lidt norsk
præget som det er. For netop ved gengivelsen af det talte sprog i 
rigssprogskredse måtte en norskfødt ligesom en dialektfødt forfatter 
være slemt handicapped. Her kan forfatteren ikke undgå at lytte til 
sin egen tale der ikke som — eller ikke i samme grad som — hans 
skriftsprog kan være blevet akklimatiseret. Her er den bedste jagt
mark for den der søger norvagismer, og der er vel nok flere her end i 
de videnskabelige arbejder, men langt færre end man havde ventet. 
Har det måske sin naturlige forklaring i at stykkerne som de forelå 
fra forfatterens hånd er blevet gennemgået af en dansker (fx. en af 
Holbergs skriverkarle eller en med tilknytning til teatret)? Vi véd det 
ikke og får det vel aldrig at vide. 

At han bestræbte sig for at skrive så rigtigt dansk som muligt ses 
af hans rettelser i nye udgaver. Og disse bestræbelser havde han fælles 
med de fleste norskfødte forfattere i tiden og længe derefter. Den 
norske leksikograf A. Larsen skriver 1867 i Fædrelandet (nr. 28): »Det 
er altsaa saa langt fra, at Flerheden af Nordmænd »bestræbe« sig for 
at skrive Norsk, at de vistnok i Regelen, nu ligesaavel som før, snarere 
søge at undgaae Norvagismer«. 

— De i det foregående fremsatte synspunkter stemmer i det væsent
lige med dem der er fremsat af Th. A. Muller i Den unge Holberg 
(64 ff.), og en anden dansk Holberg-kender, Karl Mortensen, siger i 
det sidste af de stykker Holbergiana han offentliggjorde i Acta philo-
logica scandinavica (XVI 192): »Hans Sprog er alt andet end norsk. 
Hvor skulde det ogsaa kunne være anderledes? Det er jo ret selvføl
geligt ikke det norske Folkesprog og hans Bergens-Dialekt, der har 
lært ham at skrive, men det fælles danske Litteratursprog, der har 
været hans Vejleder og Forbillede, især Kirkesproget, Retssproget og 
P. Syv« (om forfatteren her har truffet de tre vigtigste kilder må indtil 
videre henstå i det uvisse). 
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Der er ikke få norske særtræk og særord hos Holberg, det kommer 
man ikke uden om, men de forekommer spredt, man må lede efter 
dem; ved eftersøgningen må sammenligningsgrundlaget naturligvis 
være norsk fra omkring 1700, specielt bergensk på Holbergs tid. Et 
bymål forandrer sig meget på 200 år og det er vel grunden til at man 
så ofte går forgæves til den grundige beskrivelse af Bergens bymål 
1911-12 af Amund B. Larsen og Gerhard Stolz, når man står over for 
ord eller sproglige fænomener der synes at måtte være norske. 

Til støtte for den ovenfor fremsatte hypotese om at Holberg kan 
have fået hjælp udefra ved gengivelsen af talesproget i komedierne, 
kan det nævnes at Holbergs kendskab til jysk hverken synes at have væ
ret større eller mindre end den indfødte københavners. En Studenstrup 
(i 11. Junij) karakteriseres ved at han bruger a for jeg, kaal for karl, 
seyer for siger, men kun i de første replikker, derefter lader Holberg ham 
tale som de andre. Men i femaktskomedien Gert Westphaler er der en 
person (tiggerkællingen) der taler et forbløffende godt gennemført 
jysk. At Holberg her har fået hjælp af en jyde eller jyskkyndig synes 
sikkert. Roos formoder (i sin kommentar til stedet), at det er en jyde 
blandt skuespillerne der står bag. Forøvrigt er komedierne jo langtfra 
skrevet i et gennemført talesprog; de er præget af talesproget, men 
gang på gang stikker skriftsproget hovedet frem. Det er ikke en fejl 
hos Holberg, men tiden havde slet ikke øre for og stillede ikke krav 
om at personer på scenen skulde tale som man taler i det daglige liv. 

— Udforskningen af Holbergs sprog er en central opgave i dansk
norsk modersmålsforskning, en opgave som jeg tror kun kan løses 
tilfredsstillende ved en indsats fra begge lande, bedst ved et direkte 
samarbejde mellem norske og danske forskere. Ved den forestående 
redaktion af Holberg-ordbogen, som forhåbentlig kommer i gang i 
200-året for Holbergs død, vil et sådant samarbejde blive realiseret. 
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En dramatiker er først og fremmest afhængig af de skuespillere, 
' som fører hans værker frem, og det vil da være ret og rimeligt 

netop nu at mindes en af de fremragende scenekunstnere, der ligefrem 
var med til at betinge komediernes trivsel i en storhedstid indenfor 
dansk teater. Det drejer sig om Joachim Ludvig Phister, i hvis lod det 
faldt at give en hel række af de førende Holbergfigurer scenisk liv. 
Phister, som var søn af klokkeren ved Hellig Gejstes kirke, kom i sit 
10. aar (1817) ind paa Antoine Bournonvilles danseskole paa hofteatret. 
Efter at han med held havde udført forskellige børneroller, fik han 
teatrets berømte Jeppe-fremstiller Lindgreen til lærer, som først og 
fremmest terpede Holberg med ham. Den gamle mester, der som ingen 
anden kendte Holberg-traditionen, gik grundigt til værks, og først den 
sjette maj 1825 fik den unge Phister lov til at vise sig i en stor Holberg
rolle. Det var som den pantsatte bondedreng, en præstation, der trods 
det, at den var holdt tæt til den nedarvede overlevering, alligevel 
røbede et personligt lune og en betydelig intelligens. Langsomt udvik
lede Lindgreen sin elev, for at gøre den haabefulde skuespiller værdig 
til at blive sin efterfølger. Der gik hele fem aar, inden han fik lov til at 
vise sig i en ny større Holbergopgave, nemlig Troels i »Barselstuen«, 
som han spillede med et saa overdaadigt lune, at alle klart indsaa, at 
man her stod over for den fødte Henrikfremstiller, og i 1831 fik han 
saa endelig lejlighed til at vise sig som den vel nok mest krævende af 
dem alle, Henrik i »Maskarade«, der atter skaffede ham en stor kunstne
risk sejr. Han havde nu udviklet sig til en straalende skuespiller, en 
blændende artist, som med overlegenhed beherskede fagets teknik. Sin 
store forvandlingsevne viste han til gavns som Oldfux i »Den Stundes
løse«, og i 1851 satte han endelig kronen paa værket med sin højt 
beundrede Jeppe1. 

1 Om Phister se Otto Zinck, Joachim Ludvig Phister, 1896, og Robert Neiien
dams art. i Dansk biografisk Leksikon Cmed kildeangivelser). 

Danske Studier 1954 (hæfte 1, Jan.) 
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Det er som oftest meget vanskeligt at faa et virkelig paalideligt 
indtryk af, hvorledes en afdød skuespiller har udført en rolle. Den 
almindelige teaterkritik, forsaavidt en saadan overhovedet eksisterer 
i det paakommende tilfælde, giver i regelen kun en ret svævende hel
hedsbedømmelse og byder sjældent paa en dybtgaaende analyse af den 
art, der gør det muligt at sammensætte et overbevisende totalbillede 
af de talrige smaa enkeltheder. Undertiden har dog glødende beundrere 
af de store skuespillere paataget sig det vanskelige arbejde i skriftlig 
form at fastholde enkelte af deres yndlinges mest tiljublede præsta
tioner. Til alt held findes der netop en saadan beskrivelse af Phister i 
nogle af hans mest berømte Holbergroller, samlede i et manuskript 
i Det kgl. teaters bibliotek (et andet eksemplar i Theatermuseet). 

Det omtalte manuskript bærer titlen »Dramaturgiske Optegnelser af 
Emanuel Hansen 1863«, og det omfatter følgende komedier: »Den 
politiske Kandestøber«, »Den Vægelsindede«, »Jeppe paa Bjerget«, »Hen-
rich og Pernille«, »Maskeraden« og »Det lykkelige Skibbrud«. Forfat
teren til dette dokument, Peter Emanuel Hansen, var født 1846 og 
havde fra sin ungdom stærke litterære interesser, som først og fremmest 
omfattede Søren Kierkegaard og Shakespeare. I 1865 blev den unge 
skønaand, der kom til at staa familien Wiehe og Høedt nær, antaget 
som skuespiller ved det kgl. teater. Han debuterede som Grib i »Ha
kon Jarl«, men skønt han havde et smukt og stateligt sceneydre, saa 
røbede dog hans spil en »saa total Mangel paa Originalitet, at det 
kun opnaaede at blive tørt og kjedsommeligt«, ligesom man ogsaa 
fandt, a t »hans Organ var svagt og ubehagelig sødladent«. Han fik 
endnu en rolle i »Dronningen paa 16 Aar«, men gled derefter helt i 
baggrunden og tog saa endelig i 1870 sin afsked. Den skuffede skue
spiller fik nu ansættelse i »Store Nordiske Telegrafselskab«, og det blev 
hans lykke. I 1871 sendtes han som telegrafist til Sibirien og gik se
nere over i russisk statstjeneste, inden for hvilken han gjorde en smuk 
karriere, samtidig med at han beskæftigede sig med litterære sysler, 
bl. a. med oversættelser fra russisk til dansk og omvendt. Paa grund 
af revolutionen vendte han med titel af statsraad tilbage til sit fædre
land og døde i København 1930, 84 aar gammel1. 

1 Th. Overskou, Den danske Skueplads, bd. VII, s. 284, s. 302, s. 587, s. 603., 
Berlingske Tidende, 24. dcbr. 1930. Dansk biografisk Leksikon IX, s. 278 f. 
Julius Clausen, Omkring Søren Kierkegaard. Dagbogsoptegnelser af P. Emanuel 
Hansen. Sønderborg 1950. 
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Som tidligere nævnt stammer Emanuel Hansens »Dramaturgiske 
Optegnelser« fra 1863, altsaa fra den tid, hvor den unge teaterentou-
siast søgte at faa foden indenfor teatrets mure. Hans store ideal var 
aabenbart Phister, som han beundrede som den uovertrufne mester, 
og han søgte da ogsaa at trænge ind til de mindste enkeltheder i hans 
kunst, at aflure ham alle de mange tekniske finesser, med hvilke han 
henrykkede datidens publikum. Den eneste af hans optegnelser, som 
ikke er helliget den forgudede skuespiller, er »Den Vægelsindede«, der 
hovedsageligt beskæftiger sig med fru Heibergs berømte fremstilling 
af denne vanskelige rolle. For nu at give et indtryk af denne værdifulde 
teaterhistoriske kilde, gennem hvilken adskillige Holbergtraditioner er 
bevarede, skal der her anføres nogle enkelte eksempler fra »Den poli
tiske Kandestøber« og »Jeppe paa Bjerget«. 

Phister spillede første gang Kandestøberdrengen den 16. septbr. 1833 
sammen med den udmærkede karakterskuespiller C. Foersom som 
Mester Herman, en rolle der i 1852 gik over til Kr. Mantzius. Vi ved 
fra Phister selv, at han for størstedelen holdt sig til den bundfæstede 
tradition, som Lindgreen saa grundigt havde indpodet ham1. Teater
historisk set gør denne omstændighed ikke beskrivelsen mindre fængs
lende, for det synes, som om man bagved kan skimte Londemanns spræl
ske Henrik, en præstation Rosenstand-Goiske har sat et æresminde i »Den 
dramatiske Journal«2. Allerede ved sin entré i 1. akt. 2. se, hvor Henrik 
faar øje paa den nervøse Antonius, fulgte Phister tro i sine forgængeres 
fodspor. Den beskrives saaledes af Emanuel Hansen: »Henrich høres 
allerede langt borte, paa Grund af den Allarm, han gør med sine Træ
tøfler. Han kommer ind, ædende paa et Stykke Smørrebrød, af samme 
forsvarlige Omfang og Tykkelse som de paa Landet saakaldte »Ronde-
naammer« eller »Staamper«. Han er overmaade grisset paa Hænderne 
og i Ansigtet; især har han nogle sorte Pletter paa hver Side af Næsen, 
et Mærke af at han ynder den i nogle Kredse af Samfundet brugelige, 
Lommetørklæde besparende Skik: at snyde Næsen med Fingrene«. Vi 
ser altsaa for os en skiden, smørrebrødsædende, snotnæset Kandestøber
dreng, en figur, der utvivlsomt helt dækker den skikkelse, som Hol
bergs friske fantasi har skabt. 

I Collegium Politicum-scenen har Holberg kun betænkt Henrik med 

1 I. C. Normann, Holberg paa Teatret, 1919, s. 128 f. 
2 P. Rosenstand-Goiske, Den dramatiske Journal, udg. af Carl Behrens, 1915, 

l.aarg. s. 50 f., 45 f. 
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et par ret intetsigende replikker. Her maatte altsaa skuespilleren selv 
digte sin rolle, og optegnelserne vidner tydeligt om, at saavel Phister 
som hans forgængere her havde sat alle sejl til for ved stumt spil at 
gøre figuren saa bemærkelsesværdig som vel mulig. Det hedder: »Hen-
rich deltager vel ikke i denne Aet i Discussionen, men er dog i stadig 
Activitet, idet han jævnligt gaar om og skænker for dem. De drikke 
nemlig alle af eet Glas. Han sørger især for dem, der taler meget, 
og slaar Brændevin i Blodet paa dem, naar de bliver hidsige. Ikke 
heller forsømmer han sig selv; men tager sig en lille Snaps bagved dem, 
hvilken han drikker paa en, simple Folk egen Maade. Han sætter Glasset 
for Munden, slaar Hovedet rask tilbage, hvorved Overkroppen følger 
med, og han synker lidt i Knæ — ved hvilken Manøvre Snapsen farer 
lige lukt ind i Halsen.« Vi erfarer endvidere, at da Sivert Posekiger 
vælter kruset over landkortet, skynder Henrik »sig hen for Bord
enden og holder under med sit sorte Skødskind, hvori »Donaustrøm
men« udmunder«, hvad Emanuel Hansen opfatter som »en allegorisk 
Fremstilling af Donaustrømmens Udmunding i det sorte Hav«. Dette 
maa jo kaldes særdeles gode paafund af den art, som allerede det 
18. aarh.s skuespillere var mestre i at opfinde, og ikke mindre vel
beregnet er det, at Henrik bliver saa henrykt over den bedrift Gert 
Bundtmager udfører, da han smider Geske paa døren, at han straks 
er ved haanden med en snaps. 

Da Herman endelig er kommen i højheden og hans dreng er avanceret 
til fornem lakaj kommer Henrik (4. akt. 1. se.) ind »nok saa fiin og 
smidskende, med Haaret, der i de foregaaende Acter har været uredt, 
vandkæmmet og skilt ad midt i Panden«. Særlig berømmet blev dog 
Phisters spil i 5. Akt, og da ikke mindst hans oplæsning af dokumen
terne. Allerede i første scene gjorde han lykke med sit spil paa det 
sted, hvor de to advokater byder ham et par gylden for at han skal 
skaffe dem foretræde hos den almægtige borgmester: »Nei, I gode 
Herrer (rækkende Haanden ud, med bortvendt Ansigt), jeg tar saa-
mænd aldrig mod Gaver«, et godt gammelt skuespillertrick. De to 
advokater faar endelig foretræde, og von Bremenfeldt viser sig nu 
»pyntet og med en umaadelig Paryk, med hvilken det kniber at holde 
Balance«. Da han sætter sig ned for at høre deres redegørelse, stiller 
Henrik sig »bagved hans Stol og giver sig til at lege med Parykken. 
Bremenfeldt vender forundret Hovedet om imod ham, der lader som 
om han holder Parykken op, for at lette sin Herre Byrden. Det er jo 
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meget pænt gjort af ham, hvorfor Bremenfeldt ogsaa ganske roligt 
vender sig om igen«. 

Efter at den arme borgmester er blevet befriet for de to besværlige 
advokater og en endnu mere aggressiv kælling, »sætter han sig og rager 
udi Papirerne«. Paa dette tidspunkt staar Henrik »ved den anden 
Side af Værelset. Han har Lyst til at se, hvor meget han har tjent idag 
og vil tælle sine Penge efter, men taber en Dukat. Bange for derved at 
have forstyrret Borgmester, staar han først saa stille som en Mur; 
skotter derpaa hen til ham og bukker sig lydløst efter Mynten.« Paa 
Bremenfeldts opfordring om at være stille svarer han saa (med en 
lille ændring af den oprindelige replik): »Jeg giorde min Tro ikke 
andet, end maalede paa mine Been, hvormeget min Liberi-Kiol var 
for lang«1. 

Dernæst følger saa oplæsningen af de to dokumenter, som er saa 
lange, at Holberg utvivlsomt har tænkt sig, at skuespillerne selv skulde 
udstyre dem med passende morsomheder, og det synes virkelig ogsaa 
at have været en skik, som muligvis kan føres helt tilbage til Grønne
gadeteatret, at der paa dette sted blev improviseret paa livet løs. 
Phister havde faaet ihvertfald adskillige af pointerne af Lindgreen, 
der selv oplæste de omstændelige skrivelser som en ikke særlig begavet 
skoledreng, ofte afbrudt og korrigeret af sin herre2. Men medens nogle 
fandt at det kunde knibe med Lindgreens naturlighed her, blev Phister 
netop rost for denne egenskab. Da disse ægte Holbergske improvisa
tioner, af hvilket flere endnu blev benyttet ved stykkets sidste op
førelse, aldrig er blevet trykt, skal de meddeles her efter Emanuel 
Hansens optegnelser. Fodnoterne er hans egne. 

»Henrich. (læser op som følger)3 Velbaarne, Høylærde, Strenge, 
Faste.* Herr Bormester[ Af denne herlige Byes lovlige Borgerskabs 
anseelige Laug fremstiller sig som en Første-Grød [Bremenfeldt: Hvad? 
Henrich: Første-Grød. Brem: Første-Grøde 1] som en Første-Grøde jeg 
underskrevne N. N. uværdig. Aaldermand for det anseelige Hatte-
magerlaug og næst. Forhen aflagt saa ærbødig som kierlig (staver sagte 

1 Jfr. samme kilde, 1. aarg. s. 50 f. 
2 Normann, o. c , s. 129. 
3 Disse Breve efter Phisters mesterlige Oplæsning. Henrichs Udtalelsesmaade 

af Ordene er kun antydet, da Holbergs Ortografi er fulgt saa vidt muligt. 
4 Henrich læser disse Ord som Substantiver; Tillægsordet »faste« antager han 

for Hovedordet »Faste«. Han standser ikke af Mangel paa Vejr, da han forst nylig 
har begyndt. 
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og hurtigt) G - R - A gra T - U tu Gratu L - A la Gratula T - I - O - N 
tion — Gratulation (i Udraab) Gratulasjon! over at se en saa værdig 
og høy oplyst Mand ophøyet til en saa høy (det falder ham lidt under
ligt) — til en saa høy Høyhed andrager i dybeste Ydmyghed en af 
de største, farligste og vederstyggeligste Misbruge som de vanartige 
Tider og meere vanartige Mennesker have ført i Brug her i. (Stanser 
af Mangel paa Vejr og puster lidt) Denne Stad i Haab. At Eders 
Herlighed derpaa vil raade Bod Sagen er denne. At Kræmmerne her 
i Staden bær aldeles ingen Frugt — Frygt eller Undseelse for offentlig 
at sælge og falholde heele Stykker af eet Slags Klude [Bremenfeldt 
(seer med i Papiret) Klæde!] Klæde som de lade væve af (staver, som 
før) C - A Sa, S - T - O - R stor, Sastor [Brem. C - A siger Ka og inte 
Sa! Henr. C - A Sa. — Brem. C - A Kai] C - A Ka Kastor ja falde og 
til den gruelige Dumdristighed at de deraf lade væve Strømper da 
det dog er bekendt at Bæver. Haar hører alleene vor (staver, som før) 
P - R - O Pro, F - E - S fes Profes, S - I - O - N sion, Profession til 
hvorudover vi arme Hattemagere ikke med Penge kan opveje de til 
vor Nærings Fortsættelse behøvende Haar saa godt. Folk derover 
kommer i saadan Vane at faa nu mere vil give 10 A 20 Rdlr. for een 
Hat. Vores Håndværk til ubodelig Skade paa (staver, som før) 
R - E Re, P - U pu, Repu, T - A ta, Reputa, T - I - O - N tion, Repu
tation og Indkomne. Naar det nu maatte behage min Herr Bormester 
at overveje efterfølgende 24 vigtige Aarsager og (staver, som før) 
R - A - I rai, S - O - U - S saaus, Raisaaus [Brem. Raisaans] — Rai-
saans hvorefter vi Hattemagere formodentlig formeene os alleene at 
være berettigede til Arbej de af (staver som f ør) C - A Sa, — K a ! S - T - O -
R stor, Kastor nemlig (I) at det af Alders Tid har været en almindelig 
Skik og Landsbrug ei alleene her men over heele Verden at bære Ka
stor. Hatte som med mangfoldige (staver som før) C - I Ki, T - A Ta, 
Kita, T - I - O tio, Kitatio, N - E - R ner, Kitationer. [Brem.: Cita
tioner! Henr. C - I siger Ki! 1 Brem.: C - I siger Si!] — Sitationer af 
Historien som og lovlig derover førte Tingsvidne kand bevises 1. af Hi
storien . . . . 

2. Af Tingsvidner at Adrian Nielsen G-L. nioghalvfiærs Aar [Brem. 
G-L? Henr. Ja, G-L. Brem. Gammel!] gammel Nioghalvfiærs Aar kand 
erindre sig. Sin Faders Oldefader — Aaldefader! har s a g t . . . . 

(2.) At det er en umaadelig Overdaadighed at bruge saa kostbare 
Haar til Strømper og Klæder som strider. Imod all god Orden 

Danske Studier 1954 (hæfte 1, Jan.) 5 
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og Skik besynderlig siden der hidføres saa mange kostbare fine Klæder 
fra Engeland, Frankerig og Holland at man derved kunde lade sig nøje 
uden at falde. En ærlig Mand i sin Næring. . . .« 

Contrapartens Besværing tager sig ud paa følgende Maade i Op
tegnelserne: 

»Henrich: Høybaarne Excellentz. Høy oplyste og høyst politfsske 
(Brem. Pofttiske!) Herr Borgemester! Saa høyt som Eders Forstand 
stiger over Andrees [Brem. Andrees? Henr. Ja. A - N An, D - R - E - S 
drees, Andrees. Brem. Nei. A - N An, D - R - E - S dræs, andres! 
Henr. (udbrydende)]: andres! andres saa høyt gaar min Glæde over 
andres nu jeg har hørt at I er bleven Bormester. Men det jeg kom
mer for er for (undrer sig atter, og med Rette, over det Knudrede i 
Stilen) for er for (seer spørgende paa Bremenfeldt. Denne: Ja, læs 
videre!) for Hattemagerne gør mig Fortred —• [Henr. Gør de ham 
Fortred —? Brem. Ja, gu gør de ham Fortred •— læs bare videre!] 
og vil ikke jeg maa sælge Stoffe og Strømper af Kastor. Jeg for-
staar nok hvad de vil de vil — vil — have Handelen paa Kastor 
alleene og at man skal ikke bruge Kastor til andet end til Hatte men 
de forstaar det intet — de forstaar det intet. Det er taabeligt at bære 
en Kastors Hat den gaar man med under Armeen [Brem. Under Ar
men!] den hverken varmer eller nytter og en Straa-Hat var af samme 
Nytte Kastor-Strømper. Og Klæder derimod er baade varme og bløde 
og havde Herr Bormester kun forsøgt det som med Tiden kand skee, 
skulde I bekiende det selv . . . . « 

Denne scene viser jo tydeligt, i hvor høj grad teatrets skuespillere 
fra ældgammel tid rigtigt formaaede at lade deres lune spille, naar de 
improviserede, samtidig med, at de forstod at holde sig indenfor 
kunstnerisk forsvarlige rammer1. 

I det følgende har Emanuel Hansen optegnet enkelte replikker i 
den ægte og uforfalskede københavnerdialekt, som Phister aabenbart 
benyttede sig af, f. eks. »Uh! de to Baarkere er i Haar sammen!« •—• 
»Aa Herre! la' dem slås, desfør blier de goe Venner!« —• »Vil Bormester 
ha'e Senep og Smør te?« — »Matrodser er ente saa delekate«. Efter at 
Abrahams og Sanderus, i 4. se. har fundet borgmesteren under bordet, 
er Bremenfeldt blevet dybt fortvivlet og siger til Henrik: »Kand Du 

1 Jfr. Den dramatiske Journal, 1. aarg., s. 51. 
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ikke hielpe mig noget til rette, Din dumme Hund?«, hvorpaa han i 
følge optegnelserne »tager Henrich i Nakken og tvinger ham ned paa 
Stolen«. Selv gaar han »hurtig frem og tilbage«, medens »Henrich tud-
skraaler; han tørrer sine Øjne med Papirerne og bider dem itu af 
Arrighed. Naar Hermann kommer hen for at se hvad han har udret
tet, springer han op«1. 

Alle disse enkeltheder viser tydeligt, hvor intenst skuespillerne arbej
dede med det gyldne stof, Holberg gav dem i hænderne. De storartede 
paafund, som støttede figuren og spillet, blev saa at sige altid over
leveret fra slægt til slægt som en kostelig gave, og paa den maade 
skabtes det, der almindeligvis kaldes Holbergtraditioner. 

Den 2. marts 1851 viste Phister sig for første gang som Jeppe, en 
rolle der sidst var blevet spillet af Lindgreen i 1838, og siden den tid 
havde stykket overhovedet ikke staaet paa repertoiret. Jeppe var 
Phisters store maal, og han havde stadigt beskæftiget sig med figuren. 
Han huskede hvert eneste af Lindgreens mesterlige træk, men hans 
højt beundrede præstation blev paa ingen maade en slavisk kopi, 
tværtimod fornyede han figuren, som han omgav med en sympati, den 
aldrig tidligere havde haft. Jeppe blev i hans fremstilling ikke nogen 
grov bonde, men et menneske, hvis drikkeri er forstaaeligt eller rettere 
sagt, han gav Jeppe saadan som tiden ønskede at se ham2. 

I 1868 karakteriserede Georg Brandes i »Illustreret Tidende« Phisters 
præstation i en mesterlig artikel. Han kalder ham betegnende nok 
for »Jeppes sande Defensor«3, og den beundring, der lyser ud af denne 
levende beskrivelse, genfinder vi i Emanuel Hansens optegnelser, hvor 
Phisters fremstilling kaldes et »indtil de mindste Enkeltheder fuldendt 
Mesterværk«. Han følte da ogsaa lyst til at »afskrive hele Rollen i 
Dialekt med alle Kunstnerens Tilføjelser og Rettelser«. Desuden 
fristedes han ogsaa af det nøje kendskab, han derigennem vilde faa 
»saavel til Comedien som til den sjællandske Bondedialekt, hvilken 
Phister taler saa mesterligt naturligt, at ingen af hans Forgængere, 
skøndt blandt dem den danske Scenes berømteste Kunstnere, har kun
net overgaa ham. Han overgaar maaske snarere dem, da han har 

1 Jfr. smst. 
2 Normann, o. c , s. 174 f. 
3 Illustreret Tidende, 22. marts og 5. apr. 1868. G. Brandes, Kritiker og 

Portraiter, s. 94—112. Fr. Nielsen, Dansk Litteratur- og Teaterkritik. 1948,. 
s. 262. 

5* 
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kunnet benytte sig af deres Fremstillinger til Forbilleder — hvor 
meget mere end mesterlig maa da ikke hans Fremstilling blive.« 

Det var ikke mindst dialekten, der voldte Emanuel Hansen vanske
lighed ved nedskrivningen, herom udtaler han bl. a.: »Især var jeg i 
Forlegenhed med hvorledes jeg skulde betegne den meget forskellige 
Udtale, der finder Sted af Bogstavet D. Naar det staar først i et 
Ord, udtales det altid haardt, og sidst blødt; men midt i et Flersta-
velsesord? Som oftest blødt, men undertiden haardt (hvilket da lyder 
comisk, f. Eks. »besønderli«, »anderlethes« o. m. a.). Hvorledes betegne 
disse forskellige Udtalelsesmaader? I Dansk haves intet Bogstav der
for. Da huskede jeg paa det engelske th, der kom mig meget tilpas, 
især hvor jeg vilde angive to Ords Sammentrækning til eet, som »fraae-
thæ« (fra dig) »hathu« (har du) o. s. v.«. 

Pladsen tillader desværre ikke en gennemgang af hele Phisters 
mesterpræstation, jeg har derfor valgt at aftrykke nogle enkelte 
brudstykker og hele Jeppes monolog i baronens seng, som giver et 
fortræffeligt indtryk af baade spil og dialekt. Af en samtidig ma
skinmesterprotokol erfarer vi, at man til sovegemakket anvendte »Ul
feldts Værelse« fra Oehlenschlægers »Dina«, en dekoration der var tre 
kulissepar dyb, og op mod bagtæppet stod i midten en »opredt Seng med 
pyntelig Omhæng«, laant fra Delavignes tragedie »Edwards Sønner«. I 
baggrunden ved 3. kulisse mod kongesiden stod et opslaaet firefløjet 
skærmbrædt, »bag hvilket en Person« kunde »komme til at soufflere 
Jeppe ved Hovedenden af Sengen«. Monologen var jo lang, saa det var 
egentlig ganske trygt ogsaa at have en sufflør lige ved siden af Jeppe. 
Paa samme side stod der i nærheden af sengen et rundt »magahonie-
malet« bord med vaskefad, og paa damesiden var der placeret en 
»Lænestol fra Farinelli med en Slaabrok«. Endelig var værelset 
yderligere møbleret med fire stole, som havde plads tæt ved kulis
serne1. 

I disse omgivelser finder vi altsaa Jeppe i begyndelsen af anden akt, 
og saa følger den berømte monolog, som tager sig saaledes ud i Emanuel 
Hansens gengivelse, ligeledes med hans egne fodnoter: 

»Jeppe. (Forestilles liggende udi Baronens Seng med en Gyldenstyk
kes Slaap-Rok for Stolen, han vaagner og gnikker sine Øine, ser sig 

1 Maskinmesterprotokollen lindes i Det Ugl. teaters bibliotek. 
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om og blir forskrækket,1 gnikker sine Øine igen,2 tar paa sit Hoved, 
og faar en guldbroderet Nat-Hue i Haanden; han smører Spyt paa 
sine Øine, og gnikker dem igen, vender Huen om og beskuer den, 
ser paa sin fine Skjorte, paa Slaap-Rokken, paa alting, har underlige 
Grimacer. Imidlertid spilles en sagte Musik,3 hvorved Jeppe lægger 
Hænderne sammen og græder. Naar Musiken har Ende, begynder han 
at tale:) 

Æi! vadd ær daau dætte? Vadd ær dætte faar en Hærrlihed, aa 
vaaden ær jæ kaammen dæerte? Drømmer jæ, æller æ jæ vaauen? 
Næi, jæ æ gaenske vaauen. Vaaer æ men Koune, vaaer æ menne Boern, 
vaaer æ met Huus, aa vaaer æ Jeppe? Aaelteng æ jo faarandred, jæ 
sæl mæ. — Æil vadd ærr daau dætte? (Raaber sagte og frygtsomt) 
Nælle! Næl-lel Næl-Iæl jæ troer jæ æ kaammed i Hemmeri, Nelle! 
aa ded gaenske uforskylt. Mæn, mon de æ jæi? Mæi synes ja, mæi 
synes aasse næi. Naa jæ føler paa men Røeg, saam ænnu æ øm a di 
Hoeg, jæ ha faat, naa jæ hører mæ taele, naa jæ føler paa men høule 
Taaen, synes mæ de æ jæi. Naa jæi dæremod seer paa men Houe, men 
Skjoerte, paa all dæn Hærrlihed saam æ mæ faa Oinene, aa jæ hører 
den Ieflie Mosek, saa Draallen splithe mæ add aam jæ ka faa i met 
Houeth a de æ jæi. Næi, de æ ette jæi; jæ ve tuusen Gange være en 
Kanaelje aam ed ærr. Mæn mon jæ ette drømmer? Mæi synes daau næi. 
Jæ ve faasoie a knivve4 mæ5 i Aaermen; g6 ed da ette unt, saa drømmer 
jæ, [mæn] go ed unt, saa drømmer jæ ette. (Kniber sig og skriger 
himmelhøit) Jaau, jæ følethe de, (meget hurtigt) jæ æ vaauen; vest 
æ jæ vaauen, de kae jo Engen despetere mæ saa ku jæ jo ette . . . (stand
ser; slaar derpaa Hænderne mod Dynen) — Mæn vaaden kan jæ være 
vaauen, naa jæ ræt betænker Alteng? De kae jo ette sla fæil, a jæ jo 
æ Jeppe paa Bjærred; jæ ve jo, a jæ æ in fatti Bunne, in Træl, in Sløn-
gel, in Haenræi, in suulten Luus, in Mathek, in Kanaelje; vaarlethes 
ka jæ telie mæ6 være Kæiser aa Hærre paa it Slott? Næi, ded æ daau 
kons in Drøm. De æ dærrfaar bæst a jæ ha Taalmothihed, te jæ vaau-
ner. (Har under de foregaaende Betragtninger siddet overende i Sen
gen; kaster sig om paa Siden og stopper Dynen godt til bag om Ryggen. 
•— Musiken begynder paa ny, og Jeppe falder i Graad igen.) 

1 Han farer tilbage i Sengen og trækker Dynen langt op over Hovedet; men 
kommer dog tilsyne lidt efter. 

2 Støder Hovedet mod Sengesnoren. 
3 paa Harmonika (? hvis det Instrument overhovedet existerede dengang?) 
4 Hvorfor ikke »nivve«? 6 mæ sæel. 6 da telie. 
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Ak! kae man daau høre saadant i Soune? de æ jo ette mouli. Mæn 
æ ed in Drøm, saa gidd jæ aeldri maa vaaune aap, aa æ jæ gael, saa 
gidd jæ aeldri maa blivve viis igæn; ti jæ ville stæune den Daauter, 
dær korerethe mæ aa faabaene dæn, dær vækkethe mæ. — Mæn jæ 
værrken drømmer æller æ gael; ti jæ ka kaamme Aelteng i hu, saam 
mæi æ vetherfaered; jæ ærendrer jo, a men salli Faer va Neels paa 
Bjærred, men Faerfaer Jeppe paa Bjærred, men Huustru Nelle, (ta
gende sig til Ryggen) hinnes Krabask Mæster Erek, menner Sønner 
Hans, Neels aa Krestaaffer. (Talte efter paa Fingrene. Da han faar 
den lyse Ide, at han er kommet i Paradis, slaar han ud med Armene og 
taler i en dæmpet højtidelig Tone) Mæn see! nøu ha jæ fonned ydd 
va de æ: de æ de aaened Livv, ded æ Parradiis, ded æ Hemmeriiges 
Riige. (folder Hænderne og bøjer sig andægtig forover). Jæi, maaskee, 
drak mæ ihjæl i Gaaer hos Jakaab Skomauer, døthe, aa kaam straus 
i Hemmeri.1 (Lader sig falde tilbage i Sengen med udstrakte Arme). 
(Gottende sig). Døthen maa daau ette være saa haaer aa gaa paae, 
saam man biller sæ en,2 (rejser sig over Ende) ti jæ følethe 
ented dærte.3 Nou staaer maaske Hærr Jæsper4 dænne Ston paa 
Prækestolen, aa gørr Lipræken aaver mæi, aa siger:8 Saaedant Æn-
delit fek Jeppe paa Bjærrget, han levvethe saam in Saaldatt, aak 
han døthe saam in Saaldatt. Man ka despetere aam jæ døthe 
te Laens æller [te] Vaens, ti jæ gik laauli fouti ydd a dænne 
Værrden. (Gør sig tilgode igen). Ak Jeppe! ded æ Aaened æn a gaa 
fiire Miil te Byen ætter Sæue, a legge paa Straae, a faa Hoeg a den 
Huustru aa Hoern a Dæinen. Ak! tel velken Løksaelihed ær ette den 
Moie aa denne suure Daue faavanled. Ak! jæ maa græthe a Glæethe, 
besønderli, naa jæ ættertænker, a ded æ hænned mæi saa gaenske 
ufaaskylt. (Smasker) Mæn inn6 Teng staar mæ faa Houethed,7 jæ æ 
saa tosti a menne Leuer hænge sammen; sku jæ ønske mæ leuene 
igæn, vaa ed aleene faa a faae et Krus 011 a leske mæ paae, ti vadd 
nøtter mæi aael den Hærrlihed faa Øine aa Øren, naa jæ ska døe 
paany igæn a Tost? Jæi ærrendrer, Præsten ha aafte sakt, a man værr
ken hongrer æller toster i Hemmeri, iligemaaethe, a man dæær fenner 
aele sine affdøthe Vænner; mæn jæ æ færri a vansmækte a Tost, jæ 

1 Parradiis. a saam jæ hathe tængt. 3 ette noued te ed. * Werlauff har 
i sine »Antegnelser til Holbergs atten første Lystspil« bemærket, at her, af en Skø
desløshed af Holberg, staar Jesper i Stedet for Poul. (Aet. 1. Se. 1.) 6 siigende: 
8 Ptøil — Inn Teng . . . . ' [det er, at] udelades. 
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æ aasse gaenske aleene, jæ seer jo ented Mænneske; jæ maatte jo i de 
rengeste fenne men Bæstefaer, saam va saathen skeekeli Maaen, dær 
ette ætterlod sæi inn Skellens Restanns hos Hærrskaued. Jæ vee jo, 
a manne Mænnesker ha leued lissaa1 skeekeli saam jæ, vaaerfaa sku 
jæ aleene kaamme i Hemmeri?2 De ka dærrfaa ette være Hemmeri. 
Mæn va ka ed da være? Jæ saauer ette, jæ vaauer ette, jæ æ ette dødd, 
jæ leuer ette, jæ æ ette gael, jæ æ ette klaau, jæ æ Jeppe paa Bjærred, 
jæ æ ette Jeppe paa Bjærred, jæ æ fatti, jæ æ rii, jæ æ inn stakkels 
Bunne, jæ æ Kæiser. A . . . A . . . jælp! jælpl jælp! . . .« 

Denne monolog vidner jo tydeligt om den omhu, den store kunstner 
ofrede paa de mindste detailler. Og netop paa dette punkt fik Holbergs 
komedier en velgørende indflydelse, for de lærte først og fremmest 
skuespillerne en dyb respekt for ordet, for replikken. I tidligere tid 
endte monologen med, at bunden faldt ud af sengen, saaledes at Jeppe 
tilsidst laa begravet under sengetøjet3. Dette grove trick blev nu 
strøget, ligesom Phister jo gjorde alt for at gøre komikken saa menne
skelig som muligt. 

Der følger nu et brudstykke af maaltidsscenen, som foregik i en af 
teatrets mere fornemme dekorationer, den saakaldte »gule riflede Sal«, 
ligeledes paa tre kulissepar. I midten i forgrunden stod et dækket bord 
og bagved den stol, som var forbeholdt Jeppe. Syv andre stole var 
fordelt rundt om i værelset, en aaben baggrundsdør førte ud til haven, 
og yderligere var der imellem 2. og 3. kulisse paa hver side placeret 
en dør. Det meste af bohavet var laant fra Ancelots lystspil »Familien 
Mazarin«4. Det fremgaar tydeligt af Emanuel Hansens optegnelser, i 
hvilke dog kun Jeppes replikker er opnoterede, at Phister i maaltids
scenen ikke opførte sig slet saa dyrisk som forgængerne. Ganske vist 
beholdt han adskillige af de velprøvede morsomheder, men han undlod 
f. eks. at ræbe, snyde næsen med fingrene og smøre snottet af paa de 
fine klæder5. I Emanuel Hansens gengivelse tager begyndelsen af 
scenen sig saaledes ud: 

»Jeppe (kommer fra Haven, fulgt af sin Suite, og gaar hurtigt hen 
imod Bordet) Hahae! jæ ser Boered er allt dækkedl (Sætter sig, uden 

1 li'esaa. 2 Paradiis. 
3 K. L. Rahbek, Dramaturgiske Samlinger, bd. II, 1789, s. 82. Normann, 

o. c , s. 26. 
4 Disse oplysninger er taget fra den ovennævnte maskinmesterprotokol. 
5 Jfr. Normann, o. c , s. 176. 
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at oppebie Cammer-Tjenerens Opfordring dertil, og »griber med alle 
5 Fingre udi Fadet«1 efter en stegt Kylling, som han river midt over 
og giver sig i Lag med, ædende skiftevis af begge Halvparter, mens 
han støtter Hovedet paa Hænderne2. Ved et Blik til Siden opdager 
han Secretæren [Baronen selv, der er forklædt], glor paa ham, medens 
han bestandig vedbliver at æde, og fatter strax Kærlighed til ham, 
hvilket ses af Følgende) Jeppe. I vee jo vel, va Viin jæ 
plæier a drekke aam Maarenen. Jeppe (smager paa 
Rhinskvinen, men spytter den strax ud igen, naturligvis til den Side, 
hvor Cammertj eneren staar, og uden at give sig Tid til at tage Glasset 
rigtig fra Munden) Dæn er noued faa suur. I kaammer te aa sla noued 
M6dd [i ham] dæri, saa blir han godd, ti jæ æ maied faa Søtt. • — 

— Jeppe (smager paa Kanari-Sækken.) De æ en god Viin. 
(Da han vil til at drikke, begynder Trompetterne at blæse, til stor 
Forundring for Jeppe, der pludselig standser og vender Hovedet om 
imod dem, men da de ogsaa standse, fatter han, at det alene sker 
fordi og medens han drikker, hvorfor han finder stor Behag deri og 
drikker Glasset langsomt ud til sidste Draabe, hvorved Trompetterne 
nødes til at holde længe paa den sidste Tone.) Hæi, pas aap Kale, 
naak ed Glas Kanaelje-Sæk, faarstaaer I væll? (Tømmer dette Glas 
meget hurtigt og holder det derpaa rask op, til Tegn paa at Trompet
terne skulle standse brat. Begynder igen at æde; atter falder hans 
Blik paa Secreteren, hvem han laaner nogle Øine —!) Vaar ha dou 
faaed dæn Reng fraae, saam du bæer paa Fengeren. Jeppe 
[der forlanger Ringen tilbage.] De kan jæ ette mennes; gee mæ en te-
baue. (Secreteren gør det og Jeppe sætter den paa sin Finger:) Jæ 
maa ha gjoert ed i Drokkenskau. Man geer jo ette saathene Renge 
baart. Jæ vel ætterse sithen, va aendre Sauer I ha faat. (Griber 
hen i Kagen3 og tager Toppen af den, medens han fortsætter).« 

Løjerne i denne scene var saa grundfæstede, at flere af dem gik over 
i William Blochs berømte iscenesættelse af komedien med Olaf Poulsen 
som Jeppe, deriblandt det virkelig godt opfundne intermezzo med 
trompeterne. 

Endelig til slut skal der citeres et par enkeltheder fra retsscenen, der 
1 Den eneste af de foreskrevne Unoder, som efterfølges paa Scenen. (E. H.'s 

Anm.). 
2 Selv under Maaltidet forlader hans Sløvhed og Magelighed ham ikke. Den er 

i Aarenes Lob bleven en Del af hans Væsen, af hans eget Selv. (E. H.'s Anm.). 
3 Foran ham staar en Sandkage, delt i tre Ringe. (E. H.'s Anm.). 
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i modsætning til, hvad vi nu er vant til, foregik i en sal, hvortil man 
benyttede en den gang meget anvendt dekoration, der i almindelighed 
kaldtes »Anna Møenstrups Værelse«. Den var oprindelig malet til 
Samsøes »Dyveke« og rummede ligesom de foregaaende tre kulisse
fag. Foran midt for sufflørkassen stod et »firekandtet Bord med 
nedhængende grønt Tæppe«, og omkring dette blev der af to rets
betjente stillet to lænestole med rødt betræk. Vi befinder os altsaa i 
en virkelig domsal1. 

Hvilket indtryk de to advokaters tale gør paa den anklagede erfarer 
vi af optegnelserne: »Jeppe, (græder, medens 1ste Advokat ankla
ger ham; men standser, da 2den Advokat begynder paa hans For
svar; nærmer sig Denne og gestikulerer heftigt, som om han vilde 
bedre paa eller erstatte Dennes Mimik; men egentlig for at bekræfte 
Dennes Ord. Da han har udtalt, nærmer Jeppe sig ham, grædende) 
Ak! Gydd velsigne den Mani (Graver i Lommen.) Jeg haaer e Støkke 
Tobak i men Bouselaamme, aam I ette vel faarsmaae; de æ saa gaat 
saam nouen æreli Maaen ve tøkke.« 

Da Jeppe er blevet dømt til at drikke gift, udbryder han: »Ak! Maa jæ 
da ette faa ed Glas Brænneviin føst, føræn jæ drekker Faagivten, a jæ 
ka døe mæ Koraesje«. Det tilstedes ham, og det umiddelbart følgende 
spil skildres saaledes i optegnelserne: »Jeppe. (En Betjent kommer ind 
med en Flaske og et Glas, som han rækker Jeppe. Da han ikke skænker 
Glasset ganske fuldt, ser Jeppe paa ham, vedblivende at holde det 
frem; Betjenten forstaar ham og hælder det Par Draaber i, der mang
lede, hvorpaa Jeppe tømmer det meget vemodigt, i smaa Slumper, for 
at have godt af det saa længe som muligt; men tilsidst er den sidste 
Draabe forsvunden — hvor den Snaps smagte ham godt! Han kan ikke 
modstaa Fristelsen efter at faa een til; stjæler sig derfor til at række 
Glasset hen til Betjenten, idet han sætter Albuen i Siden og drejer 
Underarmen ganske langsomt. Betjenten fylder Glasset og da dette er 
tømt, er Jeppe ikke længer bange af sig; men holder det rask frem, for 
at faa det fyldt paa en Frisk og da ogsaa dette er uddrukket, leverer han 
Glasset omvendt tilbage. Nu har han faaet »Koraesje«, stryger sig paa Ma
ven oggottersig: A—a—a! Og, istedetfor, som Holberg foreskriver »fal
der paa Knæ igen«, gør Phister, som Jeppes Mesterfremstiller, noget gan
ske Andet, aldeles Modsat, men langt mere med Jeppes Karakter og 
Brændevinens Virkninger Overenstemmende: Han gaar nok saa lystig 

1 Maskinmesterprotokollen. 
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hen til Dommeren, lægger sin Arm nok saa fortrolig paa hans Skulder og 
spørger i en Tone, som om der intet var i Vejen:) Æther saa engen 
Padoun ekke? • (Tager sin Arm bort fra Dommerens Skulder 
og læner sig nok saa ugenert ind over Bordet og siger i en familiær 
Tone) Aa, de æ jo ette faa sille. Daammeren ka jo faarandre Daammen, 
aa sie, a han dømte fæil føste Gang. Ded skeer jo saa tit, ti vi æ aele 
Mænnesker.« 

Denne scene er et fremragende eksempel paa det, man i det 18de 
aarhundrede kaldte jeu de théåtre, en maner, der stammede fra den 
gamle italienske maskekomedie, hvor skuespillerne i rigt maal forlystede 
publikum med improviserede lazzi, som ofte, ligesom her, var delvis 
af pantomimisk art1. Der er da heller ingen tvivl om, at grundlaget 
for Jeppes »theaterspil« paa dette sted kan føres langt tilbage i stykkets 
historie2. En anden ting er det, at Phister aabenbart har fornyet det, 
benyttet det til at uddybe den specielle figur, han ønskede at vise. I 
denne henseende var den store skuespiller jo netop en sand holbergianer. 
Han havde den største respekt for traditionen, men var ingen slave af 
den og fyldte den altid med hele sit blodrige kunstnersind og sin over-
daadige fantasi. 

1 Torben Krogh, Skuespilleren i det 18 Aarhundrede, 1948, s. 81 f. 
2 Jfr. Normann, o. c., s. 91. 
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Atter tilfalder det Danske Studier at offentliggøre en afhandling 
fra en savnet folkeviseforskers efterladenskab. Professor Ernst Frand
sens folkeviseforelæsninger på Århus universitet 1951—52 afbrødes brat 
ved hans pludselige bortgang 26. 2. 1952; men kort forinden havde han 
omtalt en afhandling om viseomkvædet som værende færdig, og i be
gyndelsen af 1954 modtog redaktionen gennem professor Peter Skautrup 
materialet til prof. Frandsens sidste forelæsninger. Det viste sig da, at 
begyndelsen af dette manuskript udgjorde den færdige helhed, forfat
teren havde omtalt. Nogle henvisninger og titler har måttet præciseres 
i texten eller i vedføjede noter, marginale stikord er indført i texten 
eller strøget, og mærkerne af forelæsningsformen er lempeligt fjernet 
eller udvisket. løvrigt har manuskriptet kunnet, renskrives og sættes 
uden indgreb. Dets øvrige dele, deriblandt rene forarbejder, var der
imod ikke gennemarbejdede med trykning for øje. 

Redaktionen takker professorinde fru Kit ty Frandsen for tilladelsen 
til at fremlægge arbejdet efter bedste skøn og prof. Skautrup for hans 
hjælp i forbindelse hermed. E. D. 

Spørgsmaalet om der fandtes en lyrisk Digtning i dansk Middel
alder plejer Litteraturhistorien at besvare ved at henvise til Over

leveringen. Den er særdeles sparsom, men en lille Gruppe religiøse 
Digte har man længe vidst Besked med. Hovedkilden er Bønnebøgerne, 
bevarede i et halvt Hundrede Haandskrifter fra 15. Aarhundrede, og 
nu under Udgivelse ved Karl Martin Nielsen1. Bønnebøgernes Texter 
er Prosatexter, men i Lovprisningen af de guddommelige eller hellige 
Personer, navnlig af Jomfru Maria, har Prosaen poetisk Indhold oggaar 
ikke saa sjældent tilbage til Kirkens Hymner og Sekvenser. Det kan 
hænde at Oversætterne eller Bearbejderne fristes til at gengive dem i ryt
misk og rimet Form, saaledes den berømte Stabat mater dolorosa, som 
forekommer baade i Prosa og Vers i Manuskripterne. Nogen stor kunst
nerisk Værdi har hverken den eller de øvrige rimede Bønner, Respekten 
for Indholdet har Prioriteten fremfor Respekten for Formen, som er 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.). 6 
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knudret og tung. Kun i Peder Ræffs Mariaviser er den sproglige Beher
skelse saa stor, at Versene bliver til Sang. De findes dog ikke i Bønne
bøgerne, men i et Blandingshaandskrift fra sidste Fjerdedel af 15. 
Aarhundrede, udgivet under Titlen En Klosterbog2. Otte Digte findes 
der ialt, de to af den sædvanlige Rimbøntype, et tredje er en relativ 
tør Litanivise, men de fem andre er fin Lyrik. Peder Ræv kalder vi 
Ophavsmanden til disse fem, Navnet nævnes i den ene3: 

i hoo thennæ wysæ hauer giordh, 
han hether per reff lyllæ, saa hauer iek spurd, 
hån vell syth naffn ey wendhe. 

Over en anden4 staar Bogstaverne F. P. som man har tydet som Frater 
Petrus. Hvis det er rigtigt, har altsaa Digteren været Munk. Hvorvidt 
han har skrevet dem alle fem er et aabent Spørgsmaal. Som vi senere 
skal se er de saa nær beslægtede i Stil, at det synes sandsynligt, det er 
i al Fald praktisk at holde dem sammen under dette Navn. 

En Skribent af noget anden Type er Hr. Michael, Forfatter af tre 
forskellige større Sager: Om Skabelsen, Om Menneskens Levned og 
Jomfru Mariæ Rosenkrans. De blev skrevet i de sidste Aar før 1500 
og trykt i 1514—156. Hr. Michael var Præst i Odense og er Præst ogsaa 
i sine Vers, Dogmatiker og Didaktiker mere end Lyriker. 

Endnu skal det anføres at vi har nogle katolske Salmer overleverede i 
Hans Thomissøns Salmebog fra 1569. Heriblandt et Par oversat fra 
Latin: Den signede Dag er os beteed (Dies est lætitiæ), Et Barn er 
født i Betlehem (Puer natus in Bethlehem), en gammel makaronisk 
Sang: Pris og Ære og Dyd ganske meget (o: Julen har Englelyd), og 
berømtest af dem alle: Den signede Dag som vi nu se, som ogsaa findes, 
ogi en anden Redaktion.iH. Christensen SthensVandrebogfra 1591. Det 
er Materialet. Naar vi da ikke hertil vil føje de »christelig forvendte«, 
d.v.s. i Reformationens Aand omdigtede gamle Texter, som Hans 
Thomissøn yderligere har optaget. Men da det ikke lader sig gøre med 
Sikkerhed at rekonstruere deres oprindelige Form lader vi dem ligge. 

Det er Materialet til Vurdering af den religiøse Lyrik paa Dansk. 
Af verdslig Lyrik er saa godt som intet overleveret fra Middelalderen 

selv, kun et Par Smaabøger med moraliserende eller underholdende 
Text kan regnes herhen, Dyrerimene, som er overleveret i et Haand-
skrift fra 14605, skrevet i Franciskanerklosteret i Næstved, og Lykke
bogen, en Oversættelse fra Tysk, som først kendes fra trykte Udgaver, 
den ældste fra 15627. 
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Idet nu Litteraturhistorien henviser til denne Overlevering har den 
let ved at gøre Resultatet op saaledes: at Sporene af verdslig Lyrik er 
saa fattige og faa, at de næppe er værd at tale om, desuden er Dyre
rimene en dansk Udløber af den særlige europæiske Genre, som be
nævnes Dyreparlamentet; mens det maa indrømmes at der i 15. Aar-
hundrede har været Tilløb til en religiøs Poesi paa Modersmaalet, 
ganske vist uden synderlig Værdi, naar Peder Ræffs Viser og enkelte 
af Hr. Michaels Vers undtages. Den sidste Skildrer af Middelalderens 
litterære Historie, Professor Billeskov Jansen8, behandler denne reli
giøse Poesi med Perspektiv bagud til Anders Sunesøn, der som bekendt 
skrev et Par latinske Sekvenser omkr. 1200, og sætter den saaledes ind 
i den store kirkelige Tradition. Peder Ræffs Særpræg afgøres med, at 
den kirkelige Tradition i dette Tilfælde har optaget visse Elementer af 
verdslig Trubadurpoesi — altsaa efter fremmede Kilder. 

Billeskov Jansens Resultat tilfredsstiller mig ikke; saa lidt som 
hans Forgængere, der sagde omtrent det samme, tilfredsstillede mig, 
da jeg i sin Tid skrev om Folkeviserne9. Iagttagelsen af, at Folkevisen 
henimod Slutningen af sin Tilværelse lyriseredes i stadig højere Grad, 
krævede, syntes jeg, en Forklaring. For at finde frem til en saadan 
Forklaring var det da, jeg udvidede Materialet for den verdslige Lyrik. 
Det er et velbekendt Faktum at vore Folkevisehaandskrifter fra 16. og 
17. Aarhundrede ikke blot rummer Ballader. Side om Side med Balla
derne har de en Mængde lyriske Digte, som i vore Dage er samlet og 
udgivet af H. Grimer-Nielsen under Titlen Danske Viser10. Om en del af 
disse Viser kan det med Sikkerhed godtgøres at de er digtet i det 16. 
Aarhundrede, altsaa nye og moderne Sange, som staar imellem de 
gamle. Man har udfra disse Dateringer, som angaar et Faatal af den 
samlede Mængde, sluttet — og Billeskov Jansen slutter vedvarende — at 
den hele Genre tilhører det 16. Aarhundrede: den indgaar saaledes i 
Litteraturudviklingen som en Afløsning af Balladen i de højere Sam-
fundskredses Yndest. Denne Slutning holder imidlertid ikke. I al Fald 
én Text blandt de lyriske Elskovsviser ved vi sikkert tilhører det 15. 
Aarhundrede, nemlig DV 290, som er identisk med en af Mariaviserne11, 
dog saaledes at den har tabt 2 af sine oprindelige 5 Strofer paa sin Vej 
fra Peder Ræff til Hjærtebogen (skrevet 1553—55). Nu gør som bekendt 
én Svale ingen Sommer. Nej! Men det mærkelige er, at Ret Elskovens 
Dyd ikke staar i Samlingen som et Unicum, tværtimod falder den i 
Form og Tone paa det nøjeste sammen med de øvrige. Den er bedre 

6* 
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end Flertallet, det skal indrømmes, men den gaar gnidningsløst ind i 
Helheden. Det vil sige at man i det 16. Aarhundrede har dyrket det 
samme lyriske Udtryk, den samme lyriske Stil som Per Ræv dyrkede i 
det 15. Det er under disse Omstændigheder tilladt at spørge, om virke
lig Ret Elskovens Dyd er den eneste af de overleverede lyriske Texter, 
som gaar tilbage til 15. Aarhundrede. Det vilde virkelig være mere end 
besynderligt, hvis det var Tilfældet. 

Denne Iagttagelse, dette Ræsonnement var i sin Tid et af mine Ud
gangspunkter. 

Selve min Undersøgelse skal jeg ikke repetere her. Kun minde om, 
af Hensyn til dem, som ikke har læst »Folkevisen«, at jeg i Mangel paa 
ældre dansk Materiale vendte mig til det svenske — det kan gøres, da 
det litterære Fællesskab var saa udbredt i det middelalderlige Norden — 
og sammenlignede den største af de tre Eufemiaviser (ca. 1300), Ivan 
Løveridder, med dens Forlæg, Chretien de Troyes' Le chevalier au lion 
(for de 2 andre Eufemiavisers Vedkommende er Kildeforholdet mindre 
klart). Jeg sammenlignede de to Texter Vers for Vers og fandt herunder 
for det første en Række Formler af lyrisk Herkomst, som Oversætteren 
ikke fandt Mønstret til i Forlægget, fx: 

førsta tima iak idher seer, 
miin sorgh forgaar, mit hiærta leer. 

alla mina sorgh ræædh han mik bot. 

"iak veet thet aldrigh vara ma, 
thet vaar sorgh faar een ænda, 
før os komber døden at hendæ. 

thy at al miin glædhi ær nu ænd 
ok sarlika mik til sorghina vænd. 

Nu hopar mik a idhra trøst, 
at allder min anger vardher løst. o.s.v. 

Det ejendommelige er nu at disse Fraser forbundet med disse Rim 
dukker op igen omtrent 200 Aar senere, de er ikke blot kendelige i den 
uhyre sparsomme svenske Lyrik fra 15. Aarhundredes Slutning, men de 
forekommer om ikke ordret, saa dog noget nær ordret hos Peder Ræff 
og videre i Overleveringen fra 16. Aarhundrede. 

Ved Siden af saadanne Klicheer fandt jeg desuden hele smaa lyriske 
Partier udført af den svenske Oversætter paa egen Haand, fx.: 
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Huath han hafdhe forrå aff værldinne leet, 
hænna lika hafdhe han ey seet 
til tokt ok æro ij allan stadh; 
man matte wæl see thet gudh var gladh 
ok blidh for vtan mødha, 
tha han leet hona fodha. 
Gudh hænna æro gome 
ok medh sina nadher ey forglomel 

Det er samme Tone, som kommer igen hos Peder Ræff, sml. disse Cita
ter fra hans Viser: 

Inghen hauer seth soo ven en quinnæ, 
tessæ orth moo jegh beuysæ, 
hun er vel prøueth i tucth oe synnæ. 

ware werelsens quinnær vth ynnen en ryngh, 
thet ware full fawer en skare. 
Hynnes lighæ skullæ man ther ikkæ fynnæ 
blandh fruer och jamfruer o[ch] høweskæ quinnæ. 

En direkte Paavirkning fra Ivan Løveridder til P. Ræff er utænkelig, 
Slægtskabet maa forklares paa anden Maade. Denne lyriske Tone, 
som lyder til os første Gang fra det svenske Digt ca. 1300 og spilles 
smukt og rigt igennem af Munken i det 15. Aarhundrede for saa at 
varieres og forfladiges i det 16. Aarhundrede, maa skyldes et mere 
almindeligt Slægtskab; en gennem disse Aar levende lyrisk Genre, 
med Kilder i den tyske Minnesang, som vi med historisk Sikkerhed ved 
har været foredraget paa tysk i fornemme Kredse i Danmark i det 13. 
Aarhundrede. At denne Genre ikke optegnedes, kan ikke undre os, 
Folkevisen blev det heller ikke. At dens ældre Texter er forsvundne i 
Tidens Løb er kun naturligt. Et episk Digt, et Handlingsforløb kan 
huskes og overleveres ad mundtlig Vej, et lyrisk Digt glemmes. Men 
Stilen, Tonen bestaar fra ca. 1300, hvor den udgør en Del af den 
svenske Oversætters litterære Udrustning. Den har levet, skjult for 
vore Øjne gennem det 14. og 15. Aarhundrede — i det sidste er der 
altsaa nedskrevet nogle af dens Texter i Anledning af at P. Ræff brugte 
dem til religiøs Poesi — og endelig bredes den ud for vore Øjne i det 16. 
Aarhundredes skriftlige Overlevering, rigtignok er den da paa Forfal
dets Stadium, som vi senere skal se. —Jeg skal ikke repetere min Argu
mentation, men henvise til »Folkevisen«s 3. og 4. Kapitel, Side43—79. — 
Denne Hypotese har været kritiseret, ikke blot af Billeskov Jansen, 
men ogsaa af Paul Verrier og af Stanislaw Savicki, til hvilke jeg har 
gjort Modbemærkninger. Tilslutning har Hypotesen faaet af Oluf Friis 
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og Paul V. Rubow12. At min personlige Overbevisning om dens Værdi 
er urokket, vil man have forstaaet, ikke just fordi jeg er særlig stædig, 
men fordi jeg ikke ser, hvorledes den kan undværes. 

Men i Stedet for yderligere Gentagelser vil jeg nu her gribe Sagen an 
fra en anden Side og forme min Gennemgang af det fremlagte Materiale 
paa en ny Maade. I Modsætning til tidligere, hvor jeg begyndte med det 
16. Aarhundredes Viser og med deres Klang i Øret søgte tilbage og 
standsede op, hvor jeg i Middelalderen hørte denne Klang anslaaet, 
tager jeg nu mit Stade i selve Middelalderen og spørger, om den da ikke 
andet Steds end i den knappe skriftlige Overlevering har vist Trang til 
lyrisk Udtryk og — i bekræftende Fald — hvilke Former Udtrykket 
da har faaet. Det er Balladen, som saaledes inddrages i Undersøgelsen. 
Balladen er som bekendt episk Digtning, men forsynet med et lyrisk 
Element i Omkvædet, som er et direkte Udtryk for Følelsen. Her kan 
vi sætte ind. Ikke saaledes, at jeg ønsker at diskutere den hele Om-
kvædsmasse, jeg skærer kun en mindre Part fra, de naturlyriske 
Omkvæd, ud fra den Betragtning at Naturen til alle Tider i Littera
turens Historie har været et lyrisk Hovedmotiv. 

NATURLYRIK 

De naturlyriske Omkvæd dominerer ikke i »Danmarks gamle Folke
viser«13. De findes i godt og vel 70 Numre, i en eller flere Opskrifter, 
hyppigt det sidste. Dog saaledes at 14 af disse Numre kun findes i 
Almueoptegnelse og derfor helst maa lades ude af Betragtning, idet 
Almuetraditionen synes at være tilbøjelig til at indsætte Naturomkvæd, 
hvor den har glemt det oprindelige. 

Tallet er saaledes ikke særlig stort, men dog heller ikke særlig lille. 
Omkvædenes Emner er mangeartede, hvis man udskiller de andre 
Hovedgrupper, fx. er den der angaar Dansen ikke større, ja ikke en 
Gang saa stor. 

Det er en Fornøjelse for sig at betragte Billedet og udfinde Stem
ningen i disse Omkvæd. Det er Middelalderens danske Natur — eller 
Middelalderdanskernes Opfattelse af dansk Natur, man der stifter 
Bekendtskab med. At Sommeren er den Tid, man virkelig lever i, faar 
man et stærkt Indtryk af. I en Række Tilfælde staar simpelthen Ordet 
alene, som et Udbrud af Glæde: Om Sommeren lyder Omkvædet i 
416 AC og 516 (Almue) og Mellemkvædet (Mk.) i 282 A; 346 og493 B. 
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Hertil kan føjes en nærmere Bestemmelse: Thett er saa faurth om 
sommeren (199; 274 AB og Almue: 95 DE; 263 C). Den sommer er 
bold (277 A, Mk.). Farven nævnes: Men sommeren hånd er grøn (379 
AB, Mk.), og Fuglesangen: Om Sommeren, da alle Fugle synge vel 
(kun Almue: 243 B). Man glæder sig til eller over dens Komme: Imod 
saa blid en sommer (66 AC); Saa vel imod sommerens tide (461 D); 
Den blide Sommer er kommen nu (370 A, Almue); eller over dens 
skønne Gang: Saa faurlig ganger os den sommer (61). Væxten, den 
fremkalder, er man opmærksom paa: Om Sommeren, der nu groer 
(131 C) og Men sommeren groer (210 A, Mk.). Helt for sig i individuel 
Opfattelse staar dette: Den Sommer og den Eng saa vel kunde sammen 
(131 E, Syv). Et enkelt Sted personificeres Begrebet: Men, sommeren, 
du est en daare (378 E). 

Undertiden præciseres Tidspunktet: Saa orlig om sommer (186 AB) 
og, bestemtere: Alt om en sommersens morgenn (231 AB; 257), var.: 
den sommers morgen (343). For Fuldstændigheds Skyld skal anføres 
at i en nyere Opskrift Majmaaned nævnes som eneste Exempel paa et 
Maanedsnavn: Maje I ere velkommen. — Glæde os Gud og saa den søde 
Sommer (97 C, og B, men med et andet Slutkvæde (Sk.)). 

Sommeren er Livet og Glæden, Tiden for Arbejdet ude, for Rejser, 
Fornøjelser, Dans. Vinteren det modsatte, Kulde og Kedsomhed, man 
nævner den sjældent. Som ren Tidsbestemmelse her: Baade vinter og 
sommersens tide (273 AB), men her med dens særlige Stemning: For 
de lidene fugle de sørger, for vinter hånd vil komme (267 F); Den kolde 
Vinter som kommer nu (370 B og 504 C, begge Almuetexter; men med 
samme Betoning i en gammel: Igiennem den vinther saa kold, 252 B, 
Mk.). — 

I den lyse Tid er man tidligt oppe og ude: Weell op for dau, \vy korner 
weell offuer denn hieedde (16A-C); man ser Morgenens Frembrud: 
Thett dagis op vnder lidenn (74 AB); eller bedre, et af de smukkeste 
og ældste Omkvæd: Under liden. — Der dagen hånd dagis, och duggen 
den driffuer saa wide (288). Kolde Morgener sommetider: Der driffuer 
dag, falder rim (54 A Mk. ^ 525 Mk. Alm.); Saa kaald da falder den 
rimen (484 B — lignende ACD). — Man er oppe og paa Rejse: Saa 
faurtt at t reigsse om sommerenn (491); Saa fuorlig daa leger (o: ligger) 
der wieen (Vejen) vnder liden (452 A-G). — Liden, Lien o: Bakkeside, 
Skraaning er et Stykke Natur som man har yndet at mindes, holdt af 
omtrent som Gunnar i Sagaen. Ordet nyder samme Ære som Somme-
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ren, at staa alene som Mk. ell. Sk. i Viserne: Under lide; jeg har ikke 
optegnet Findestederne. Men naturligvis forsynes det ogsaa med 
Adjektiv: Under saa grøn en lide (249 C; 116 Mk., 403). Derimod næv
nes Engen, der er saa almindelig en Lokalitet i fransk Visedigtning, kun 
meget sjældent i Omkvædet, ligesom Aaen. I en sen Vise — fra 
Christian I.s Tid — forekommer de begge: For offuen de grøne enge, 
for synden ligger ved aae (165), det er det hele. 

Det blide Sommervejrlig — omtalt i Och nu ta ganges blide (355 ABD) 
og Saa kommer ditt blyde (356 AB) — bringer Plantevæxterne frem. 
Specialisering i Navnegivning er ikke Omkvædenes Sag: mens Urterne 
gro (338 AC, Mk.; 357 A, Mk.) eller festligere: Der øffter och dy sprin
ger udt saa wide (499 A-E). Here vokser Urter her ud' ved æ Aa for de 
brune og de blaa, tilhører Almuetraditionen (535 A). 

Skoven er dog nok mere yndet end det aabne Land. Er den ogsaa 
almindeligere? Var Danmark endnu for store Dele et Skovland i Mid
delalderen? Omkvædet kan lyde kort og godt: Y grønen skoffu (222 A), 
men fyldes i Regelen livligere ud: Saa høyet under skoven (82 C, Mk.). 
Men skoffuenn stander all udi blomster (11 A-E; 437 B), var.: Men 
skuoffuen stander grønn, men skuoffen staar alle y urtter och y blom
ster (426 ABC). Som en Sol at se under de høje Træer: Nu leffuer 
(o: løves) skou-sallen med ærenn (430 AB, D-F). Ved Skoven har den 
Skønne sit Hjem: Hun boehr unnder skoffuenn y-saa grønnen (193 
ABC). Der tager man Afsked: Far nu vel i Lunden og udi grønne Skove 
(Almue: 286 AB, D-I), og saa gaar Vejen ind mellem Stammerne: 
Der mynn fuolle render igiemell skuoffue (206). 

Af Træerne er Linden Sangerne kærest — som Skovtræ eller frit-
staaende? Kun det nævnes i Omkvædet —Texterne har ogsaa andre, 
Eg, Pil, Silje — og det har samme Æresplads som Ordene Sommer og 
Lide: Men lienden groer (183 A, Mk.) og et Par Almuetexter: For nu 
gror Linden (277 E, Mk.; 445 1). Udførligere som Slutkvæde: Saa 
sagte gror Linden op under grøn Skovene (286 N, Almue), Der stander 
en Lind i grønnen Lund saa sørgelig (438 Almue). Her har vi det som 
Gaardtræ: Der stannder en lind i greffuenns gaard saa herligh (201 AB). 
Og her giver det Læ for den Skønne: Op vndder den liend der wogner 
allderkieereste mynn (73 AB). Det afgiver henrivende Skygge og 
Kølighed for Stævnemøder: I bier os under linden (180 K). Under den 
lind och der skall y mig byde (228 AB). 

Festligt er det naar den springer ud: Men lindenn hun løffues 
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(45 A) og sætter Blomster: Men Linden groer (183, 255). Smerteligt 
naar den fælder Blomsterne: Thy blomster dy er faldenn, som der var 
paa (255). En vemodig Tanke har dette berømte Omkvæd, som kun 
nævner Løvet i Almindelighed: Ther falmer oc falmer nu løffuen offuer 
alle grøn skoue (513 A) eller med en rigere Rytme (B): Ther falmer och 
feller løff ned offuer alle grønne(n) skoffue (sml. norsk 513 F og 437 D). 
Med det kan Almuetraditionens Ophobning her ikke kappes: Mens 
Linden bær Løv, og Løvet falder af, og Jorden bær alle grønne Blade 
(249 G). Det er jo Hulter til Bulter. 

Løvet selv optræder jævnlig alene for sig: Saa grønn er alle dy løff 
(40 A, Mk.). For i ser leven springer ud (125 A). Bedre B: Saa wyde 
som løffuen vdsprenger eller Der springer ud løffuen i-saa grønen 
(234 A-H). Plukning af Løvet er en mærkelig undertiden symbolsk 
Handling: Hvo bryder løven af de træer? (265 A, Syv) og fra Almue
traditionen: Hvo plukker Løv udaf Livsens Træ? (239 H, Mk.). 

Blomster nævnes en sjælden Gang i Forbindelse med Skoven. Ellers 
er det kun litterære og symbolske Blomster Omkvædet har til Raadig-
hed, Rose og Lilje. Lylly och rosz. lyder et Mk. (55). Meden thy rosser 
och thy liller thy gror well (408 A-E), var.: Men de roser oc Iilier 
de groer ey (409 B). Selvfølgelig optræder de ogsaa hver for sig: Under 
di roeser thou (126 A-C, Mk.). Y roser och wd-lagtt, for-gylden er gree-
nenn med al synn blad (77 AB). Og selvfølgelig yndes de specielt i 
Almuetraditionen. Her er et Par Ex.: Figen-Roser. — Figen-Roser og 
andre røde Roser (435). Vel Roser og ædelige Blommer (422 A; 146 D-I, 
Mk.). Liljen er mindre hyppig: Denlillieberblomsterochend(192, Mk.). 
For sig staar: Y torn och y blom (324 A-C). 

Faunaen er ikke meget rigere: Dy wildeste dyr och dyrren vd-aff 
skuoffuenn (52 A-D). En Almueopt. har noget lignende: fejreste Dyr, 
udi Skoven randt (381 D, Mk.). Først i en meget sen Vise kommer der 
et Par Artsnavne frem: Du binder ey biøren och basen op thill egen 
(508). 

Et Par Fuglearter forekommer: Menn nu gielder ørnenn y beeder-
lund y saa orlig (12 AB). Men giøgen gall (278 A, Mk.). Ellers kun 
Begrebet: fuglenn der de siunger (461 BC, Mk.) og ligeledes i nogle 
Almueoptegnelser: Fuglene synger (38 C, Mk.). Fuglen synger i Skoven 
(109 AB, Mk.); Blandt Fugle og blandt Dyr (183 E, Mk.). 

For Fuldstændigheds Skyld kan ogsaa nævnes de Tilfælde hvor 
Fuglen forstaas allegorisk: Men ørnen hånd byger y feldenn ud (173), 
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eller er et mystisk Væsen: Men raffnen flyer om afften (60 A-F) om 
Valravnen og Saa flyø hånd offuer denn ryme (var.: rin) (33 A-F) om 
den vilde Garn i Germand Gladensvend. 

At Havet omgiver Landet til alle Sider sætter kun sjældent Mærker 
i Omkvædene. Tilfældene er flg.: Men søen han tager saa mangen 
(375 CEF og 376); Imenn syødenn ruor vnder (var.: gror, graver) (445 
A-H; K-Z). Men børren bleser denom vesten ind for Danmark (157). 
Et Kystlandskab har man Fornemmelsen af her: Men nu driffuer 
wreden paa huiden sannd for nordenn (19A-D, m. var.) (wreden o: 
Uvejr?). 

Disse sidste skiller sig — ligesom Omkvædene med de mytiske 
Figurer •— ud fra Hovedmassen ved deres tunge og alvorlige Karak
ter. Men bortset fra dem er Billedel man faar ved at stille Omkvædene 
sammen ret ensartet: Der er grønt og svalt, lyst og blidt i dette livsalige 
Sommerland. En Smule Morgenkulde og lidt Efteraarsvemod fremhæ
ver blot Hovedindtrykket. Det er som en Fortegning for Chr. Winthers 
Sjælland, givet i de mest almindelige Træk, i Stemningsanslag, Udfø
relsen magter Omkvædets Form jo ikke. 

Men Sommerbilledet er som bekendt kun den ene Side af Folkevi
sens Forhold til Naturen, den lyse Side. Den mørke møder vi i Trylle-
viserne. De behandler ikke det tilvante og det nære, Gaarden og Lun
den, Engen og Liden, de fører os ud i den udyrkede, farlige Natur, 
hvor der bor Elverfolk og Havfolk og andre hedenske Magter. Digt
ningen om Menneskenes Forhold til dem har episk-dramatisk Natur, 
en Kamp paa Liv og Død — mellem Aand og Natur. Det var først da 
Motiverne hen imod Middelalderens Slutning afsvækkkedes at der 
kunde trænge lyriske Toner ind paa dette Felt. En sparsom Lyrik, 
men den højeste der kunde trives indenfor Balladens Ramme, jeg tænker 
paa Naturreaktionen overfor Elverpigens Sang (DgF 46, DF S. 31): 

Den ene begyndte en Vise at kvæde 
saa favrt over alle Kvinde: 
Striden Strøm den stiltes derved, 
som førre var van at rinde. 

Striden Strøm den stiltes derved, 
som førre var van at rinde; 
de liden Smaafiske, i Floden svam, 
de legte med deres Finne. 
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De liden Smaafiske, i Floden var, 
de legte med deres Finne; 
de liden Smaafugle, paa Kvisten sad, 
de fælde deres Sang for hende. 

Selve Sangens Trolddom er tilstede i Rytmens Musik og de magiske 
Gentagelser, mens Ordene fortæller om dens Virkninger. Allerede i 
Harpens Kraft skildres Kunstens mægtige Resonans, Hr. Villemand 
griber i Strengen og (DgF 40, DF S. 34): 

Barken sprak ud af Egetræ 
og Hornet af det bøvende Fæ. 

Man kunde godt forestille sig en videre Udvikling her: fra Tryllevi-
sernes dramatiske Naturpersonifikationer til en lyrisk Naturbesjæ
ling. Man kunde saa meget lettere forestille sig en saadan Udvikling 
som den virkelig er antydet i Texterne en enkelt Gang. I Ridder Stigs 
Runer og Bryllup staar der disse brillante Linjer (76 A): 

Ridder Stig drikker sin Kæreste til, 
Skov og Mark de blomstres derved. 

Der blomstres Skov, der løves Ris, 
for alle Jomfruer bær hun Pris. 

De lyder jo ganske moderne. Jeg har tidligere sammenlignet dem 
med Sophus Clausens Frugtbarhed, hvor en moden og dejlig Frue van
drer ud over Markerne, igennem Kornet, Aksene sladrer om hendes 
Kind og Blomsterne vender sig og ser efter hende. Alting gror i hendes 
Fodspor — 

Og da vi kom til Skovene, 
til Aaens gamle Bro, 

da lo hvert Bræt for hvert et Knirk 
af hendes Sko. 

Og var hun træt ej segnet om, 
hun havde med et Smil 

befrugtet Mark og Sti og Hegn 
i flere Mil. 

Det er den samme Opfattelse. 
Men Elverhøj og de to Strofer i Ridder Stig er enestaaende i DgF. 

Deres Digtere er saa langt forud for deres Tid at de ikke danner Skole. 
Normalt har Omkvædenes typiske Sommerbillede tilfredsstillet den 
lyriske Trang. 
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Maaske vil nu en og anden spørge, om Tryllevisernes farlige og 
mørke Forestillinger ogsaa kan have bestaaet samtidig med Omkvædenes 
idylliske? Ogsaa jeg har grublet over det Problem, og selv om jeg 
ikke kan løse det, slet ikke løse det paa sikker Maade, kan jeg dog 
give nogle Argumenter. Jeg henter dem ikke fra Omkvædene, men fra 
de lyriske Indlednings- eller Slutningsslrofer, som undertiden forekom
mer i Balladetexterne og som af og til, men ikke i alle Tilfælde, afsæt
ter Omkvædet. Et Par Prøver: 

355 A 1: Du farer bortt, wintter hinn kaalde, 
du kommer igienn, sommerenn hiinn boldel 
taa løster hannom bolde her Nilauss 
att riide paa saa grønn enn wold. 

Och nu ta ganges blide. 

375 D l : Oc snecken hun ligger for lande, 
oc gresen under hinde graaer; 
oc hinde styrd aldrig saa rask en hoffmand, 
siden hende styrd herre Ion. 

Min skøn ungist liff hun gangis mig aldrig aff hoffue. 

Strofernes første Halvdel har et Naturbillede, anden Halvdel har der
imod Relation til Handlingen som skal fortælles. Det hele udgør en 
lyrisk Optakt til Visen. 

Nu kan det ogsaa ske at Naturbilledet i de to første Linjer udvides 
til at omfatte hele Strofen: 

356 A 1: Her stunder saa blid en sommer till, 
du røm bort, vinter saa kold! 
der springer ud løff paa linne-kuist, 
oc skouen och marchen giøris bold. 

Saa kommer ditt blyde. 

Eller i tolinjet Form, hvilket er sjældent: 

407 B 1: Thett er saa fuortt om suomeren, 
der byllenn legger paa sannd. 

Seg gleder saa mange stolt iumfru saa. 

Folkeviseforskerne er vist efterhaanden enige om at disse Naturind
gange er et sekundært Fænomen, skabt under Indtryk ude fra. Man 
behøver ikke at gaa tilbage til den store Middelalderlyrik, Trubadu
rernes og Minnesangernes, i hvilket det er et staaende Træk at fryde sig 
over Foraarets Komme og Sommerens Herlighed, for at finde Forud
sætninger, det er tilstrækkeligt at henvise til den tyske Volkslieds 
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knappere Formulering af det samme. Steenstrup tager i sin Afhandling 
De danske Folkevisers ældste Tid og Visernes Herkomst (Hist.Tidsskr. 
9. Rk. I 1919) ikke i Betænkning at fastslaa tysk Paavirkning her. 

Men læg Mærke til hvad det er Stroferne taler om: den kolde Vinter, 
den blide Sommer, Skoven og Lindeløvet og Bølgen der leger paa Sand — 
ganske de samme Ting, som de danske Omkvæd har i saa stor en Fylde. 
Hvilke Slutninger vi saa skal drage deraf? At de lyriske Strofer er skabt 
efter fremmed Forbillede, i den danske Folkevises Form og med et 
Indhold, som bliver indenfor den i Omkvædene givne lyriske Sfære? 
Men de tyske Viser har jo ogsaa Sommeren og Skoven og Løvet — dog 
vist ikke Bølgemotivet, jeg mindes det i al Fald ikke. Der er saaledes 
ogsaa den Mulighed for Haanden at Omkvædenes Naturbillede er 
dannet paa fremmede Impulser, eller dog stimuleret af Kendskabet til 
fremmed Lyrik. I saa Fald maatte disse Omkvæd ikke primært være 
til Stede i Genren. Det er vanskeligt her at træffe en Afgørelse. Jeg 
tror ikke at alle Naturomkvæd er sene, nogle af dem tilhører Viser, 
som er decideret klassiske, dog kun et Faatal. Den store Flora kan være 
en Virkning af Indflydelse syd fra. 

Denne Opfattelse støttes vistnok, hvis man føjer en Undersøgelse af 
Visernes Sceneri til Undersøgelsen af Omkvædenes. Natursceneriet er 
uhyre sparsomt i den klassiske Vise; Heden i Storm og Regn i Nilus og 
Hillelil (325A) er en smuk Undtagelse; om Hr. Torben hedder det blot 
at han gik og holdt sin Plov nord for Skoven, og da Drabsmanden 
bortfører hans Datter gaar Ridtet over de sorte Heder (288). Naar 
Ribold vil føre sin Jomfru til et Vidunderland og vil skildre det for 
hende, har han kun disse Ord til sin Raadighed (82): 

Der synger icke andre fogle ind høg: 
der graaer icke andit gress ind løg. 

Noget righoldigere er de Viser, som i Indholdet viser Paavirkning af 
lyrisk Art. Viser hvor Ridderen beder den vilde Hind og hvor han under 
Ridtet i Skoven kan komme ud for et mere pikant Vildt, en skøn Jom
fru som staar under Eg eller Lind med Rosenkind og udslagent Haar 
(440) eller, mere eventyrligt, en Nattergal, der er en omskabt Skønhed 
(57). Ja det kan hænde at Natursceneriet da har Betydning for Hand
lingen og holdes fast fra først til sidst, som i Ridderens Runeslag (73). 

En Støtte for nævnte Opfattelse har man vistnok ogsaa i den Maade, 
Viserne bruger Naturstof paa i deres Billedsprog. Som bekendt er Billed
sproget i det hele taget ikke særlig rigt. De litterære Blomster er det 
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foretrukne Materiale, Rose og Lilje, som hører nøje sammen med Kvin
deskildringen. Jomfruen er smal som Liljevaand eller blot som Vaand 
og hun er rød som Rosens Blomme: du est en roesenn røed (480 B 8) 
er en almindelig Metafor; eller Adelus er itt rossen-blad (480 E 128). 
Min herre haffuer fest en rosens-blom (137); hun ere saa beesk en 
blomme (135 B20); dhen ædelyg rosenblome (134, 1); den Iillie-green 
(130 E 22); dy fulde denn lylly tiel straand (140, 35); ther faallmer 
roser y kinder (140, 13). Exemplerne er legio. Optagelsen af denne 
Rose- og Liljepoesi kan vanskelig dateres, den tilhører den ridderlige 
Kvindedyrkelse som Fælleseje. Men ved Siden af den maa man frem
hæve den knappe Sammenligning, der hellere tilsigter Kraft i Bestem
melsen af Tingene end deres Skønhed, som ejendommelig for vor 
Ballade. Typen kendes fra Dagmarvisens: eders Pine er haardere end 
Staal; at være hvid som Lin (68 A 26); sortne som en jord (481 D 23; 
127, 55); hun war saa weenn som wox waar snod (45, 15). Og med Stof 
fra Naturen: di red lang fastere, end fugellen fløy (126 F 10; 130 B 9; 
135 C 14 o.m.fl.); Ttherflø pyllsa thyckesom hyø (117, 7; 144 E 10); 
de sloge udaff de Vester-gyllings mendt, som bønder de meyde korn 
(136 A 7). Om den døde Tove: da vaar hun som en gaaess, de stieger 
om iuell (121 A 40). Og om Bruden, som har faaet en forgiftet Drik og 
har været syg om Natten: »Hun haffuer wreedt seg och weend seg som 
oxe y kloffue.« siger Brudgommen (130 A 36). Om Marsk Stig hedder 
det i en af Viserne: handd glimmer som duen hinn blaa (145 B 25). Gen-
nemgaaende er disse korte Sammenligninger af en anden Smag end Om
kvædenes Poesi: Naar Løvet, som betød Fryd og Glæde der, kommer 
med her har det en helt anden Anvendelse, som i Hr. Torbens Datter 
hvor det hedder om Drabets Grundighed: Saa hugge dee herr Torben 
saa smaa alt som løff, udi lunden laa (288, 7; jfr. 144 E 26). Man 
skelner let denne Type fra de relativt faa lyrisk-sentimentale Billeder 
som glider ind i Viserne under Paavirkning fra tysk Lyrik; fx. dette, 
som blev det mest almindelige: »Nu da sørger Hr. N. N. som Fuglen 
paa bare Kviste.« — 

Jeg vil ikke hermed paastaa, at jeg har bevist, at Naturrædslen i de 
klassiske Trylleviser og Omkvædenes idylliske Sommerbillede ikke er 
dyrket Side om Side. Men der er i Balladestilen Ting som taler for at 
det idylliske Sommerbillede akcentueres stærkere paa det Tidspunkt i 
Balladens Historie, da de naturmytiske Motiver afsvækkes og lyri-
seres. 
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Imidlertid forekommer der en anden lyrisk Strofetype end den foran 
nævnte handlingsindledende. Denne anden ses fx. her: 

I mellem Bierg og dyben Dal 
bortrinder de stridige Strømme; 
Men den som haver en fuldtro Ven, 
hånd ganger saa sent udaff glemme. 

Princippet for Opbygningen ligner de citerede Indgangsstrofer: et 
Naturbillede i første Halvdel, men den sidste har ikke her Relation til 
Visehandlingen, den indeholder en Reflexion af almindelig Karakter, 
en Almensandhed. Forbindelsen mellem de to Led er ganske løs, en 
Stemningsparallel eller en Stemningsmodsætning. I den citerede Strofe 
staar de to Vershalvdele antitetisk til hinanden, de stridige Strømmes 
Bortsvinden overfor Menneskesindets Fastholden af sin Følelse. 

Det er Strofer som denne man har kaldt Enstrofinger, de er sluttede 
i sig selv, de kan staa alene og optræder ogsaa alene i Overleveringen 
fx. af de norske Gammelstev, eller de kan indgaa snart i en snart i en 
anden Sammenhæng, hvor man har Brug for den Sentens, de indehol
der. Nogle Litteraturforskere har tildelt Typen en meget høj Alder, og 
jeg tør ikke bestride at den kan være gammel. Dog næppe i Danmark, 
hvor vi kun kender den fra Balladen. Dens Indtrængen der maa anses 
for et secundært Fænomen. — 

Men lad os et Øjeblik se paa hvorledes Balladen anvender den. 
Strofen: Imellem Bjerg og dyben Dal, som jeg citerede, er hentet fra 
DgF 57, en Text, som ikke er overleveret i Manuskripterne, men ken
des fra Flyveblade. Den er ikke dansk af Oprindelse, Grundtvig aftryk
ker et nederlandsk Digt, som ligger den meget nær. Tyske Paralleller 
findes ogsaa. Den nederlandske har ikke vor Strofe, men man behøver 
ikke at søge længe i tyske Folkevisesamlinger for at finde den, den ind-
gaar i adskillige Texter. Grundtvig anfører et af Tilfældene, hentet fra 
Des Knaben Wunderhorn. Det lyder saaledes: 

Zwischen berg und tiefem tal, 
da leit ein freie strasse, 
wer seinen bulen nicht haben woll, 
der mag in wol faren lassen. 

Sentensen er her en anden end i den danske Text. Den forsvarede Tro
fastheden, men denne Troløsheden. Og Forholdet mellem Vershalvde-
lene er ikke antitetisk her men parallelt: den frie Vej aabner sig — man 
sender Kæresten væk ad den, naar man er ked af hende. Strofen er alt-
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saa flexibel, det er den ogsaa i den danske Anvendelse. Vi genfinder den 
i DgF136A10 saaledes: 

Emellem bierge oc dale 
der gielder baade ugle oc ørn: 
der græder saa mangen encke, 
oc halff flere faderløsse børn. 

DgF 136 (Kong Sverker den unge) har skildret en Kamp mellem Sven
ske og Danske. Strofen staar som Opskriftens næstsidste — sammen
fattende Kampens Virkning i Danmark. Strofens sidste Del har erstat
tet den oprindelige Almensandhed med Billedet af en faktisk historisk 
Tilstand, hvis Uhygge Naturindledningen blot forhøjer. Det vil sige, 
at Folkevisen bruger Strofen alt efter sit Behov, omdanner og omdigter. 
I dette Slutningsbillede af Diderik af Berns og Holger Danskes vældige 
Sammenstød i DgF 17 A er dens oprindelige Struktur ganske udvisket: 

Och blodditt thett rindder y striddenn strøm 
buode offuer bierrig och hyffue: 
och røggenn standder y hemellenn vd, 
och suollenn bleff bluodig och rød. 

Bjergene og Dalene viser at Strofen kommer til os udefra, at den tyske 
Forekomst er primær i Forhold til den danske. Ogsaa andre »Enstrofin-
ger« kender man fremmede Forbilleder for, men langt fra for dem alle. 
Man brugte ikke blot Typen, man producerede selvstændigt i dens 
Form. Fx. i DgF 428 A 1: 

Fule syunger arie 
y rossens-lund mett ære; 
all then sorrigh, yeg udi hierthett [be]r, 
thett ber yegh for myn kyere. 

End frider yeg mig dagligh. 

Eller her: DgF 289 G 34—35: 

Kolde driver duggen 
offuer lillie-qvist; 
den ber altid sorgen, 
som sit haffuer mist. 

Kolde driffuer dugge 
offuer lillie-gren: 
den ber altid sorgen, 
der sit mister i meen. 

I-mens vi torde. 

Man vil se, at Naturmaterialet i disse Tilfælde er ganske det samme 
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som Omkvædenes. Dog er det ikke bundet til Omkvædenes faste Inven
tar, sml.: 

250 G 1: Feskenn hånd thagger sinn fødde i vannd, 
och ørnen op under sin klou: 
herre Gud sende mig en goed stalbroder, 
naar ieg skal sette min boel 

Mig lenges, ieg skal aff lanndenn fraa min aller-kiereste. 
eller 
360 A 27: Ebbelett henger saa hyøgtt y thre, 

till iordenn saa mone thett falde; 
herre Gud nåde huer fattige quinde, 
synn skiebenn haffuer icke y wolde! 

Anbringelsen af disse Strofer varierer. De kan staa inde i Texten, saa-
ledes i Citaterne fra 57 og 360, eller de kan staa i Slutningen som i 136, 
17 og 289. Tiest placeres de dog i Begyndelsen, som Indledning, og kan 
da afsætte Omkvædet, jfr. den berømte Valravnstrofe DgF 60. 

At »Enstrofingen« paa den Plads har stimuleret Naturindgangen, 
som omtaltes først, og at de to Typer gensidigt har paavirket hinanden 
er det rimeligt at antage. 

Som fritstaaende Element kan den have været en Tilskyndelse til en 
tredje lyrisk Stiltype, denne: 

306 F 6—7: Hiorten løber i rosenslund, 
hånd kaster med halss; 
saa giør ungersuend i løn att gillie, 
hans tale den er falsk. 

Hinden hun løber i rosenslund, 
och hun springer lett; 
saa giør ungersuend, naar hånd gillier, 
hans tale den er slett. 

Princippet for Strofens Deling i to Dele er det samme som før, men 
første Led er gjort til et ligefremt Billede paa Indholdet i andet Led og 
Sammenligningen er udtalt. Idet Formen saaledes rationaliseres for
flygtiges Poesien og tilbage staar en moralsk Regel. Som kan akcen-
tueres stærkere samtidig med at Billedet skrumper yderligere ind, fx.: 

230 A 15: Slig ere de iomffruwer y dieres talle, 
aldtt som mannd griffuer enn ormb om halle. 

Der forekommer en Del af den Slags Moralisering rundt om i Texterne. 
Ingen har været i Tvivl om at det er sene Indskud eller Bestanddele af 
sene Digtninge, de ligger jo helt uden for Folkevisens Stil. 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 7 
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Men Udviklingen kan jo ogsaa gaa i en anden Retning, i Stedet for 
den aabne Moralisering kan den føre til den skjulte, til Allegorien. Det 
hedder i 360 A, 7—8: 

leg planttitt for-yndenn myn vrtte-gaard 
buode raser och edlee lyllie; 
nu er der wogsett nogitt anditt iblantt, 
thett er ieke med mynn wilige. 

Her er en hiortt wond y myn hauffue, 
hånd threder dy blomster saa neer; 
hånd well mig for-ødde thett ieneste blomster 
ieg haffde y hiarthett saa kiere. 

Den talende er Ægtemanden, Blomsten i hans Have er Hustruen og 
Hjorten Forføreren. Billedet forekommer flere Gange (259 A 9; 303 A 
18; 348 A 10). Naar Elskerens Tale bevæger sig inden for denne Billed-
kreds bliver Elskerinden til en Hind, saaledes 416 A 16: 

leg bedte det venniste Diur saa bold, 
Som mig kom først til Hænde. 

17. Det gaff sig under mit Skarlaggens skind, 
Oc mig saa vel til føye, 
leg tog til tacke oc var saa glad, 
Oc lod mig dermed nøye. 

18. De vilde Diur leg løbe lod, 
Ad Skoffven for mine Hunde, 
Den tamme Hind leg tog i faffn, 
Vi glædis aff Hiertensgrunde. 

19. En lomfru var hun, bold oc fiin 

Hjort og Hind er hyppigst blandt allegoriske Dyr, men Nattergalen fore
kommer ogsaa (57) og fra Planteverdenen benyttes naturligvis Rosen 
paa samme Maade (482 D 27) og Liljen (481 D 1) og Linden (507, 1). 

Som alle ved er Allegorien almindelig yndet i Senmiddelalderens 
europæiske Digtning. Folkevisen bemægtiger den sig omkr. Aar 1500, 
kendt som den er fra Visen om Nederlaget i Ditmarsken (1500) og fra 
Ørnevisen om Christian II og Adelen. Hertil kan føjes 508 om Bassen 
og Grisene. Dyreallegorier er endvidere almindelige i Skæmteviserne. 

Dermed har vi registreret, hvad Folkevisen rummer af Naturlyrik 
i en Del Omkvæd og nogle lyriske Indgangsstrofer, de sidste ret faa i 
Tal; begge Dele med udtalt Smag for den idylliske Natur. Endvidere 
»Enstrofingen«, som i de hjemlige Frembringelser paavirkes af Idyllen, 
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men som henimod Balladens Udløb erstatter sin oprindelige Poesi med 
tør Moralisme. Muligt at den har bidraget til at bane Vej for allegoriske 
Billeddannelser. 

Fremmed Indflydelse er udenfor Tvivl i strofisk Lyrik og vi tør 
vistnok formode, at denne Indflydelse ogsaa har øvet sine Virk
ninger paa Omkvædenes Smag. 

Det sker — i 56 C og 440 A — at den lyriske Indledning voxer ud og 
opfylder hele tre Strofer, de to Viser rummer de største Stykker Natur
lyrik, Middelalderen raader over. Men ikke de bedste. Dem finder man 
i de citerede Vers fra Ridder Stigs Runer og Elverhøj. Begge Steder 
har geniale Digtere vovet sig ud i noget nyt, helt paa egen Haand, og 
ingen i Samtiden har haft Mod til at følge dem. Normalt er man blevet 
indenfor de i Forvejen afstukne Rammer og en ren Naturpoesi kendte 
Europa endnu ikke dengang. 

EROTISK LYRIK 

Men erotisk Poesi kendte den, og det til Gavns. Erotikken er Hoved
motivet i Riddertidens europæiske Digtning, den episke saavel som den 
lyriske, og den indtager en lignende Stilling herhjemme i Balladerne 
og naturligvis ogsaa i Lyriken, da den kommer til. Spørgsmaalet er, 
hvornaar den kommer til? Som før sagt regnede de ældre Litteratur
historikere ikke med dens Existens i Middelalderen. Andre — i al Fald 
jeg — er af en anden Mening. 

Man kan begynde med at betragte et henrivende lyrisk Digt (437), 
som har Titlen Søster beder Broder. Denne uforglemmelige Vise er mærke
lig ved sit farlige Emne, den ulovlige Elskov, Søsteren som bejler til 
sin Broder, og endnu mærkeligere ved den kunstneriske Energi, det 
er digtet med: en Elskov som finder sig kvindeligt blide Udtryk for sin 
Underkastelsesdrift og dog saa passioneret i sin Uafviselighed. Det 
knitrer i disse Replikker af hendes Elskovsmod og hans Ængstelse, 
Spændingen maales i den Heftighed, hvormed han tilsidst river sig løs 
og holder sig Bedaarelsen fra Livet. 

Visen er enestaaende, ikke blot i dansk Middelalder. Men dens al
mindelige Forudsætninger ligger klart i Dagen. Debatten, den duo
dramatiske Form er staaende i den franske Pastourelle og velkendt 
ogsaa i en Del danske Ballader. I dem argumenterer Ridderen altid 
med Gaver og Løfter og indtrængende Forsikringer, men Forsikrin-

7* 
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gerne har aldrig den skønne billedlige Form som i Søster beder Broder. 
Kun en eneste Gang, i 229, bruges denne Form — som ved et Tilfælde: 
Elskeren siger at han for den Elskedes Skyld er villig til at staa nøgen 
ude en halv Vinternat; at han vil gaa som Fange i Taarnet, eller vade 
i Isvand op til Tænderne hvis hun vil bønhøre ham. Her ind imellem 
forekommer saa dette Strofepar: 

229 A 12: »Ted wille ieg giørre for etters skyld, 
motte ieg etters vilge fange: 
vere enn steenn, ligge i enn bro, 
som i skulle ride och gange«. 

13. »Waarstu enn stienn och laa i enn broo, 
och ieg ded giørlig wiste: 
ieg skulle lade min gannger saa sko, 
ditt hiartte skulle sønnder brøste.« 

Efter samme Regler danner Søsteren sine Billeder, men hvor meget 
finere er det ikke gjort: 

Da skulle du være den skønneste Lind, 
der stande kunde paa Jord, 
og jeg vilde være et lidet Græsstraa 
og gro ved Linderod. 

Og hvor meget nænsommere hans Svar: 

Det er saa ondt et Straa at være 
og gro ved Linderod; 
den Okse han driver saa aarle ud, 
han træder det under sin Fod. 

Ideen til Billederne i sig selv kan maaske Drømmeversene i Møens 
Morgendrømme og andet lignende have givet. Ideen med Omskabeisen 
som Søsteren ønsker sig for at opnaa den intime Samhørighed med den 
Elskede er som bekendt et ældgammelt Motiv. Anacreon har det, saa-
ledes at Manden udtaler Ønskerne. En Masse nyere danske Digtere har 
benyttet det paa samme Maade, Schack Staffeldt, Oehlenschlåger, Inge
mann, Chr. Winther. Men ingen af dem overgaar den gamle Vise, den 
er unique. 

Ogsaa i Middelalderen. Den hører jo til der. Muligvis i dens Slutning. 
Sandsynligvis i Slutningen. At henvise den til en senere Tid gaar ikke 
an. Det 16. Aarhundredes poetiske Skabekraft ved vi ganske god Be
sked med. Ingen der kunde have gjort den. Kun et eneste Digt fra dette 
Aarhundrede kommer op paa dens kunstneriske Højde, og det er skre
vet i en helt anden Stil. 
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Som Udgangspunkt for Eftersporingen af erotisk Lyrik kan Søster 
beder Broder saaledes ikke bruges. Det kan derimod en anden Vise, 
den jeg i mit Udvalg kalder Den Uforlignelige (510 C, overleveret i 
Dronning Sofias Hdskr.). Den bestaar af 7 rent lyriske Strofer. Hoved
stykket er Stroferne 2—3—4: 

2. Haar haffuer hun som spunden guld, 
er lagt udi silcke-thuinde: 
well er thend suend, som fannger 
en dydelig quinde. 

3. Øgenn haffuer hun som falcken hin ghraa, 
thi skienner som lysenn stiernne; 
Christ segne min kierist, y huor hun er, 
huos hinder war ieg saa giernne. 

4. Hender haffuer hun som niu-falden snee, 
thenn huidest, paa iorden monne falde; 
och wilde ald werden liude meg att, 
thi skulle hinder en dronning kalde. 

Strofernes parallelle Opbygning — første Halvdel af descriptivt, 
sidste af affektivt Indhold — har Enstrofingen uden nogen som helst 
Tvivl givet Mønsteret til. SkønhedsbiUedet af Damen er ikke specielt 
for denne Vise, det gyldne Haar, den hvide Hud og de straalende Øjne 
kan betegnes som Resterne af Trubadurernes mere nuancerige Por
trætter og indgaar mangfoldige Steder i det øvrige Europas ridderlige 
Poesi fulgt af de hyperbolske Sammenligninger, des mere hyperbolske, 
jo mere man typiserer Maleriet. — Som bekendt tillod Balladernes 
klassiske Stil ikke Description, men den vandt dog efterhaanden Ind
pas i Texterne. Et Par Exempler derpaa: 

34 A 70: Hånd tager ud Islands konge-datter, 
en speyell offuer alle quinde: 
hindis haar det skinner som spundet guld, 
er quesedt op udi tinde. 

474 A 30 (1—2): Mund haffuer hun som rossen røed, 
och øigen som falchen hin graa; 

var.: 353 C 6: Du haffuer øyen som tu blus — 
23 A 12 (1—2): Hinndis hals war huid som hermelinn, 

hinndis kinnder vor rosenns-røde: 

Visernes Helte kan skildres med samme Farver; der forekommer Stjer
nebilledet: 

303 A 6 (1—2): Slig er rider Oloff blant anndre mannd, 
som soelenn for morgens-stierne 
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474 A 3: Bendigt er i sin faders gaard, 
och skøn er hånd som quinde; 
øignen haffuer hånd som stiernnen klar 
och haar, som røde guld spindis. 

(Andre Ex.: 23 A, 11; 34 A, 69; 96, 2; 220 A, 13—14; 364, 1—2; 485 A, 
54; 452 A, 4, 6—7; 395 A, 17; 333 A, 11; 348 A, 1; 362 A, 11—12.). — 

Kun sporadisk benytter Balladen den regelmæssige Komposition af 
Strofen, som 510 C har. Vender man sig derimod til Peder Ræff, gen
findes Princippet i en af Mariaviserne, den som gaar udførligst til 
Værks med Descriptionen af den hellige Jomfrus ydre Glans14. Efter 
en almindeligt lovprisende Optakt, som omfatter tre Strofer, fortsætter 
Munken saaledes: 

Thith haar er gulth, thyn kynner ere rødhe, 
som rosen standhe i fæyersthe grødhe 
then ædhelæ keyserlnnæ. 
kom oss til hielp wdhi wor nødh, 
helsth then stwndh ther wy skal døø, 
ath wy thet saa befynnæ. 

Den sexlinjede Strofe er delt paa Midten, 1. Del har Skildringen af det 
ydre, 2. Del en Bøn til den himmelske. 

Saaledes de følgende 4 Strofer, dog at Bønnen vexler med Lovpris
ning. Lad os citere Beskrivelserne: 

Thyn øwen the brennæ som thu rubin, 
thith anlædhe hawer thet klareste skyn, 
ther til then ædhelæ fyooll. 

Thynæ henner ære huydhe, thyn fyngher er sma, 
all werdhen thøm ey fwl priisæ maa, 
hwer ængel i hemerigis righe. 

Thu esth wel woxen smal om kringh, 
thu lignes wedh then al ædhelæsthe thingh, 
som hemmel och iordh kan hawæ. 

Thynæ been och thynæ fødher, 
the mwæ wel lignes wedh liliæ rødher, 
som mestheren scriffwer oppenbaræ. 

Peder Ræff har flere Detailler i sit Billede end 510 C, men det er ganske 
klart at dette Parti udgaar fra samme lyriske Skole. Kun Englene som 
Jomfruens Lovsyngere og den lærde Henvisning i sidste Linje viser hen 
til den religiøse Poesi. 
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Forresten løber der Elementer af denne descriptive Stil ind ogsaa i 
andre af Peder Ræffs Viser, hvor de blander s igmed Laan fra Højsangen. 

Men lad det være foreløbig. Vi vender os fra Descriptionen til de 
affektive Elementer i 510 C. 

Strofe 1 har følgende Ordlyd: 

Aid werdenn thend haffuer ieg liet och spurdt 
och mest blandt dydelig quinde; 
ret aller kunde ieg finde paa thend, 
som lignes kunde wed hinder. 

Hun loffuer foruden sorgen aller. 

Den og sidste Led i hver af de tre foran citerede Strofer svarer til, og 

overgaas af Peder Ræffs Vise:15 

Reth elscuens dydh meth sangh oc frydh, 
thet well iek lowæ och prisæ: 
Eth blomster er till, iegh ey nefnæ wil, 
som eress meth thennæ sammæ wisæ. 
Hun er bodhæ fawer oc dydæligh 
och wiss oc klok forudhen all swigh 
och troo forudhen gallæ. 
Som solen for andhræ smoo stierner er, 
sligh er then iomfru bodhæ fern oc ner 
blandh fruer oc iamfruer allæ. 

Heyæ, heyæ, 
willæ hun megh tell sek kallæ. 

Matthæ iek endh fanghæ thet bioster ath see, 
myth hiertæ hawer lawth i dwale, 
Tha ware iegh skildh wedh aiskøns we, 
mathæ iek weth hynnæ talæ, 
Som iegh hauer kierest for allen t ingh; 
ware werelsens quinnær vth ynnen en ryngh, 
thet ware full fawer en skare. 
Hynnes lighæ skullæ man ther ikkæ fynnæ 
blandh fruer och iamfruer o høweskæ quinnæ, 
Hwo thet willæ taghæ til ware. 

Heyæ, heyæ, 
Crist gemmæ hennes lyff forudhen all fare. 

Skoleslægtskabet mellem de to Digtere er aldeles aabenbart , de har de 
samme Forestillinger —• den dydige Kvinde, den uforlignelige, ene-
s taaende; Digterens Ønske om a t være hende nær, a t se og tale med 
hende, og hans Bøn til Christus om a t gemme — signe — hende. 

I 510 C antager Elskovserklæringen i Str. 5—6 en billedlig, hyper-
bolisk Karak te r : 
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Stod ther enn boell y marcken, 
och stod y brenndendis loffue: 
tha wilde ieg gladelig y-giemmell hinder gha 
och thill then stalte iomfrue. 
Hade ieg leget enn wenther dod 
och lid for hinder thend møde: 
och wilde hun blidelig [thill] meg see, 
ieg stod giernne op aff døde. 

Skønhedens og Kærlighedens mirakuløse Kraft er et yndet Motiv i den 
ridderlige Digtning, i »Aucassin og Nicolete« helbredes den dødssyge 
Pilgrim da den skønne løfter Kjolen op og han ser hendes liljehvide 
Læg. Romanerne handler om de Eventyr Ridderne udfører for deres 
Elskovs Skyld, de gaar igennem baade Ud og Vand, og Lyrikerne efter-
føler deres sjælelige Tilstand under Prøvelserne, saaledes billedligt her, 
saaledes ogsaa i Peder Ræffs Elskovsvise, kun mere extatisk, i et kunst
nerisk højere Plan. Hør den sidste Strofe: 

Nu well iek vendhæ myn how y gen, 
men wy ey sammen maa bliwæ, 
Scriwæ ynnen myth hyerthæ then liliæ gren, 
saa lengæ som iek maa lewæ. 
Hun[MS Han] skall ther aldhrigh slettes aff, 
ware iek en veth then helliæ graff, 
oc hun veth verdens ændhæ. 
Hennes villiæ ath gøræ er iek till redhæ, 
krybæ paa mynæ bare knæ ower mark oc hedæ, 
om hun mek bothen sendhæ. 

Heyæ, heyæ, 
sydhen førstæ synnæ iek hynnæ kendhæ! 

Nu kunde det tænkes at 510 C var digtet i samme Tidsrum som Peder 
Ræffs Viser, hvad den muligvis ogsaa virkelig er, og det kunde tænkes 
at der forelaa en direkte Paavirkning fra den ene Poet til den anden. 

Naar jeg ikke tror paa at noget saadant behøver at forudsættes, har 
jeg naturligvis mine Grunde derfor. Det lyriske Udtryk for Elskovs 
Sorg og Fryd kendes ogsaa andetsteds fra indenfor dansk Middelalder, 
selvom det ikke naar de her beskrevne Højder. — 

Der findes en Række Ballader med Omkvæd, som udtaler en Elskovs-
følelse, en Gruppe af nogenlunde samme Størrelse som Naturomkvæ
denes. Forestillingerne de opererer med er ikke videre nuancerede; 
lette at vinde Overblik over. Hyppigst er de som blot udsender et Suk 
over Elskovens Sorg og Nød, dens Angst og Tvang, fx. 37 A: Der tiden 
giøris mig saa lang. — Eya, huad sorigen du est tung I; 262 A (B-G): 
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Stor sorrig ber hannd y hoffuen saa thonng for hinde; (jfr. 83 C; 277; 
279 A-C; 305 D; 472 B ; 286 C); 79A-C: Saa haffuer hun lagd hans 
hiertte udi tuangh; 94 AB: Mig tvinger elskoven; 109 A (Almue): Mig 
tvinger saa liden skjøn Jomfru; 204 AB: Mit hiertte liger bundenn 
langt haarder end i iern; 247 AB: Sielff tuinget haffuer hun ham; 
436 AB: Dett er saa høffuisk enn iomffruw, mig tuinger; (jfr. 191; 
262 A-G; 265 B ; 409 D; 458 E). 

Hjertets Tvang er ogsaa Hjertets Uro: 85: Dett wolder mynn eggenn 
rose: min hiartte haffuer ey rouff. 

At løse Sorgen og Tvangen staar i Jomfruens Haand: 401: Hun 
kand ald min sorig forwennde; 481 H-P: Saa løsser hun suenden aff 
angist; 510 AB: Hun løsser min tuang; 188: Nu staar ald min glæde i 
min jomfrues vælde. Han beder til Gud om Hjælp og Befrielse: 75 B: 
Herre Gud løsse wel wort angist; 259 H: Herre Gud, huor kandt du 
sorrigenn vennde; 387 AB: (Here Gud, motte ieg dett fange, som ieg 
haffuer effter langet), saa motte min sorig bort-gange; 509 A-D: 
Mig haabis til her Gud, hun motte end it sind vare min; 500 A-D: Gud 
lade denom ind sind findis, therre well undis (jfr. 78 A-C; 384 A). 

At Sorgen er hemmelig underforstaas ofte og nævnes undertiden: 
285 A-E: Ther inngenn manndt skulle minn sorig ald wide; 313 C-D: 
De ere saa faa, der troer, det ieg ber sorgen; 413 A-F: Thi sørger hun 
for hannem saa lønlig. 

Forsikringer om at han aldrig vil glemme hende er almindelige: 
210 B: Den Elskoven ville vi nu giemme. — Allerkieriste min, Jeg kand 
dig ret aldrig forglemme; 417 A-B: Thenn elsku gannger hannem ey aff 
hue; 440 A: Oc suendenn thenn forglemmer hun aldriig; 471 ADE: Dit 
skøniste liff dyt gangis meg alldrig udaff hoffue (jfr. 497 AB); 375 BD: 
Den skiøneste liff den ganger migh aldrig aff hoffue. 

Det kan varieres derhen at den Elskede altid er i hans (hendes) 
Tanker: 225 BCD, H-M: Thennd iomfrue er ideligest i min hug; for 
thennd, ther wonden haffuer ey ennd. 

Om Længslen tales der jævnlig: 128 DE: Nu lengis migh effter saa 
vennen (jfr. 203 B; 218 A-G, J-K); 366 AB: Meg lengis aff alt mytt 
hiartte (395 A-C); 442 A-D: leg gider icke leffvet, saa lengis mig. 

Skilsmissens Kval nævnes: 447: Thett wor stuor sorig, thi skyeldis 
ther at t ; 458 A-D: Dett er stor soreg att skeide dennom att, som gierne 
till-samen weld(e wer)e. 

Bedaarelsens Aarsag og Moment er sjældnere et Motiv, man ynder i 
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højere Grad det elegiske. Men et Par Gange kommer dog saadant paa 
Tale: 89 AB: Fore ord frydder saa mangtt et hiartte; 46 AB: Siden ieg 
hinnde først saa. 

Det er Omkvædene, delt efter Motiverne. Af Kildeangivelserne vil 
man se at de ligger ganske fast i Traditionen. Hvis kun enkelte Op
skrifter af de forskellige Viser havde dem kunde man tro der var Tale 
om et Paahit fra Optegnelsestiden, men det er ingenlunde Tilfældet. 

Ligesom Naturomkvædenes Billeder indgik i de lyriske Indgangs-
strofer, saaledes ogsaa disse almindelige Forestillinger om Elskovens 
Væsen, dens Sorg og Tvang, den lønlige Angst, som kun den Elskede 
med Guds Hjælp kan raade Bod paa. De affektive Indledninger kan 
da fungere som Stevstammer: 

78 A (BC) 1: Herre Gudt losse well wor angest 
och sorrigen udaf wor bryst: 
y-huem ther haffuer end lønlig sorrig, 
hånd giører yen suen saa tøst. 

Herre Gud da løsse well wor angest! 

75 B har det samme, L. 4: hans hiertte det er wel thørst. Denne 
Linie er ogsaa varieret i 78 BC (Stevstamme). — En lidt mere levende 
Formulering: 
409 D: Der er saa mannge, der undrer ter-paa, 

att minne kinnder giøres blege; 
huenn løber och hiartted giøres tunngtt 
och sorrigenn tuinger mig. 

Och nu haffuer sorrigenn twungett mig. 

Det sædvanlige er dog at Strofen ikke afsætter (eller er bygget paa) 
Omkvædet. Fx.: 

416 B (Stev- Giede och frydt baade dagh och natt, 
stamme): och lenger kandt liffuet icke tvinde; 

iegh haffuer stoer sorrigh i mit hierte fangit ( = 270,4,4) 
for en saa høuisk en quinde. 

Den ellskouff gangis hende ei aff. 

Med samme Rim, men Ordene varieret: 

431 E 1: Dett haffuer weritt oc er enndnu 
oc bliffuer, men liffuit kandt winnde, 
att ellskoffuen den tuinger saa mange manndt, 
buode møer oc høuiske quinde. 

Der soffuer enn ridder allenne. 

Samme Strofe indleder 488 og 74 A, i den sidste med andet Omkvæd 
(Thett dagis op vnder liddenn). 
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Ogsaa tolinjede Strofer forekommer: I 247 B med den fra Peder 
Ræff18 velkendte Sammenligning i første Linje: 

Mitt hiartte ded brennder altt som enn lue, 
och sorrigen ber ieg for skønne iomfruwer. 

Sielff tuiinngett haffuer hunn hannom. 

DV 270: Christ ved mit Hjerte er bange 
og brænder som gloende Lue. 

387 AB: Here Gud, motte ieg dett fange, 
som ieg haffuer eftter langet I 

Saa motte min sorig bort-gange. 

I et enkelt Tilfælde staar den lyriske Strofe som Slutning paa Visen: 

285 A: Alle minne lonnlige sorige 
dem well ieg trede unnder minne foudt: 
i-dis lennger thet ieg sørger, 
i-dis vere ta er min buodt. 

Der ingenn mandt skulle minn sorig ald wide. 
•/- DgF 53, 15 * DV 180, 5. 

Hyppigere er denne Art lyriske Strofer ikke og jævnlig staar de kun 
i en enkelt Opskrift, og som man vil se er Variationsevnen ikke stor. At 
Fænomenet er secundært i Forhold til Omkvædet kan der ikke være 
Tvivl om. 

Den lyriske Infiltration i Balladens Text, i selve Handlingsforløbet, er 
behørigt omtalt i »Folkevisen«. Jeg minder om Arten ved at gentage 
Citatet af Elverskud derfra, disse Strofer17: 

27. Det mælte Bruden i samme Stund, 
hendes Hjærte det var af Sorrigen tung: 

32. Det mælte Bruden af stor Nød, 
hun var sig af IIjærtet saa ve: 

35. De fulgte Bruden i Salen ind 
med sorrigfuldt Hjærte og Rosenkind. 

37. Det mælte Bruden over Borde, 
hun talte et sorrigfuldt Ord: 

39. Det svarede Hr. Olufs Moder 
hun var sorrig og mod: 

54. Det var stor Ynk at se den Mø, 
den Jomfru mon af Sorrigen dø. 

De fremhævede Linjers secundære Karakter er allerede givet igen
nem den uklassiske Funktion, Strofen faar ved Indskuddene som an-
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førende Replikkerne der følger efter. Fraserne er let genkendelige som 
tilhørende den lyriske Smag, der hersker i Omkvæd og Indgangsstrofe, 
de kan være indsat i Nedskrivningstiden eller før denne, i al Fald i en 
Tid hvor Overleveringen har faaet Smag for at dvæle ved de hand
lende Personers Sindsstemning. I mere eller mindre rigt Maal er saa-
danne Lyrismer drysset ind i ret store Dele af Balladernes Texter. Og 
kan skilles ud, fx. i Elverskud. 

Men ved Siden deraf er der Tilfælde, hvor Infiltrationen er primær, 
hvor Fraserne ikke lader sig skille ud, men staar der med Oprindelig
hedens Ret, hvor der altsaa ikke er Tale om overfladisk Indskud men 
om en virkelig Sammensmeltning af lyrisk og episk i Fortællingen. Jeg 
citerer et Ex.: 

485 A 3—5: De loffuet huer-andre, der de var unge, 
endog ath lycken var denom saa tunge. 
Att de huer-andre icke kunde faa, 
thi løcken deth icke ville skicke saa. 
Førend tiden kom, att Gud vilde sende, 
att bege deris sorig motte faa en god ende. 

(Rimformlen alm. i DV). 
Det er poetisk værdiløst, men at Partiet er oprindeligt i Visen er der 
vist ingen Tvivl om. Til denne lyriske Bredde i Handlingsforberedelsen 
svarer dens Stil iøvrigt. 

I 431 A 19 er dets Funktion en anden, en psykologisk Motivering af 
Handling og Tilstand: 

Saa thog the wand oc hanndklede, 
saa gick the thiill bordtzs; 
the war saa sterck mett elskoffuenn blenndh, 
the kunde icke thaalle eth ordt. 

Eller heri noget lignende: 

220 A 25: Elskouens baand och sorgen er tung, 
hun tuinger tit baade gammel och ung. 

Eller Elementet indgaar i Personernes Tale: 

266 II 43: Wille hånd med mig thalle, 
mit hierte fick saa stor en husualle. 

( # i DV er legio). 

362 A 22: Wi komme sammenn to børnn saa smaa, 
wi waare baade saa unge; 
ieg haffuer mig sorrigenn for elskougen fangett, 
ieg ber min byrde saa tunngl 
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295 B i l : Ihvad min Lycke skal være i Dag, 
Det stander udi eders Haand; 
leg taaler oc lider den haardiste Død; 
leg er en uskyldig Mand. 

280 A 13: Hør y, Iffuer her Ionssennt 
i setter ether neder hoss mig: 
alle min lønlige sorge 
den vill ieg klage for ether. 

At det lyriske Udtryk kan tage en Smule ved Lære af Balladens Sans 
for det konkrete og Skræk for Abstraktionen og gøre det abstrakte 
haandgribeligt ad metaforisk Vej kan vel forekomme, men kun som 
Undtagelse: 

481 E 66: Det var stoltin Adelus, 
hun slog de sper-lagen sammen; 
hun tog den sorg, nest hiertet laa, 
hun giorde de[r]-aff goed gamen. 

Den her exemplificerede Infiltration, der saa aabenlyst betyder en 
Nedbrydning af den oprindelige Balladestil, hører, som man erfarer 
ved at slaa de citerede Texter efter, til Balladens seneste Epoke. Det 
er mest Romanviser, Citaterne er taget fra. 

Hvis man betragter de følsomme Omkvæd som et første Stadium i 
Balladens Berøring med en lyrisk Visegenre, de følsomme Indgangs-
strofer som et andet Stadium og den begyndende Nedbrydning af den 
episke Stil som et tredje — forud for hvilket Visehandlingens Udpol
string ved Indskud af lyriske Fraser gaar, hvor man iøvrigt skal placere 
den i Poesiens Historie kan ikke afgøres med Sikkerhed, sandsynligvis 
ligger den ret tidligt — saa faar man et fjerde og sidste Trin i de Texter, 
hvor Lyriken trænger ind og driver Handlingen ud, saa vidt at den kun 
bliver staaende som en Skal om det nye Indhold, en Situation, der er 
egnet til at sætte et psykologisk Forløb i Gang eller blot antyde en 
Tilstand, som motiverer Følelsesudbruddene. For at illustrere dette 
kunde man vælge Nr. 451, Hustru og Elskerinde, hvis den ikke var saa 
ringe, Sentimentaliteten har fordærvet baade Udtrykket og Handlin
gen. Nr. 509 kan heller ikke bruges, da Udgangssituationen der er laant 
fra tysk og Visen kun staar i DgF med tvivlsom Ret. Bedre er Nr. 160, 
Sten Basse og Hans Frost, som har et dramatisk Motiv: den velbyrdige 
Herremand anklager sin Svend for at staa i Forhold til sin ligesaa vel
byrdige Frue og lader Synderen fængsle og derpaa radbrække. Motivet 
har ovenikøbet et historisk Grundlag, Retssagen er historisk og vel-
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bevidnet, Dramaet er udspillet i 1430'erne. Det ejendommelige er at 
Visedigteren ikke fordyber sig i Handlingens Grumhed, men dvæler 
ved dens Følelsesværdi, især Opskriften B, som lader Svenden og Fruen 
give Udtryk for deres ophøjede Elskov i lange klagende Replikker, 
især Svendens er lang og klagende, den optager Stroferne 7—17; man 
kunde uden at vække Anstød tage hele dette Parti ud og anbringe det 
iblandt det 16. Aarhundredes Elskovsdigte. Hvilket forsaavidt ikke 
er saa mærkeligt, som det nok er Anders Sørensen Vedel der har digtet 
det. En saadan Mistanke kan ikke kastes paa Nr. 513, Nonnens Klage, 
derfor benytter vi hellere den som Type. I Opskr. A, som staar i det 
ældste af samtlige Visehaandskrifter, Sten Billes, er Handlingsforløbet 
ganske klart: en forældreløs Pige efterstræbes af de unge Svende, hun 
skænker en af dem sin Tro, men svigtes, staar ensom i Verden, og gaar i 
Kloster — men længes tilsidst ud af Klosteret igen og efter et solidt 
Giftermaal. 

Denne episke Ramme er bragt til Veje ved Laan. Strofe 1 kendes 
fra Jomfruen i Fugleham og Møens Morgendrømme og flere andre Viser. 
At Jomfruen svigtes af sin Tilbeder tør jo heller ikke siges at være 
fremmed for Balladens Forestillingskreds. Str. 6—7 er bygget anti
tetisk op — Svenden i Fryd og Herlighed og Møen i Sorg og Kvide — 
saaledes som det blev moderne henimod Genrens Slutning, jfr. de to 
langt dygtigere Strofer i Axel Thorsøn og Valborg Immersdatter 475 A 
82—83 og Kommentaren i »Folkevisen« S. 161; Mønstret for Anti
tesen er at søge i Enstrofingsformen. Endelig er sidste Strofe med 
Ønsket om Klosterbranden kendt fra 407, hvor den staar med saa godt 
som den samlede Overleverings Autoritet (ABCDEG). 

Nu er det heller ikke Fortællingen om at gøre, men Stemningen, den 
forladte Jomfrus Ensomhed, den som finder Udtryk i de antitetiske 
Vers og især i Str. 4—5. At Visens Digter ikke er Ophavsmanden til 
Billederne som indeholdes i dem tør vist siges med Sikkerhed. Den 
enlige Fugl er en staaende Figur i dansk og tysk Lyrik fra 15.—16. 
Aarhundrede. Egentlig er det en Due, en Turteldue, som sidder paa 
tørre Kviste og længes efter sin Mage, men Billedet varieres, sml. Hen
visningerne til DV i Det 16. Aarh.s danske Elskovslyrik, Edda XXIX 
1929, S. 225—69, her varieres det endda meget smukt til at Fuglen byg
ger paa den vilde Mark uden Ly og Læ for den strenge Vinter, som kom
mer. I B er det ringere, tillempet efter Fuglevisens Afslutning. Str. 5 
om Manden som bygger sit Hus paa Is, der forekommer i fem af de syv 
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Opskrifter, har ogsaa hørt til Tidens lyriske Fællesgods. Den ældste 
Benyttelse af det jeg kender er Hr. Michaels i De vita hominis, hvor han 
skriver (Molbech S. 179): 

Uærdzens leefneth er ligherwiis 
som then ther byggher paa en ijs, 
och achther ther længhæ ath bidhæ: 
Eth wædher kommer, slåer ijsæn smaa, 
thæn bygning kan ther ey længhe staa, 
han tagher tha til at sekridhæ. 

Strofen indgaar derfra i Hans Thomissøns Salmebog, heldigt forkortet 
til fire Linjer, og vandrede derfra videre til Salmen Mig tyckis at Verden 
er underlig (Brandt & Helweg, Den Danske Psalmedigtning Nr. 218). 

Denne Uoriginalitet maa man ikke bebrejde Digteren af vor Vise, 
han gjorde det samme som alle andre lyriske Digtere dengang, tog sit 
Gods, hvor han kunde finde det, og naar man skiller det tilfældigt paa
hængte ud er Nonnens Klage virkeligt et lille bevægeligt Digt, som nok 
skal have rørt ved de naivt følsomme Hjerter, sml. min Redaktion i 
Danske Folkeviser 1945, S. 254. At det er Tilfældet fremgaar af Over
leveringen, som tæller tre gamle og tre nyere Opskrifter, dertil en norsk 
og flere svenske. Som det er at vente ligger Overleveringen ikke fast, 
Strofer kan indsættes og Strofer kan skilles ud. Blandt dem, der i A 
bør udskilles, er de to sidste. Som Grimer-Nielsen skriver i sin Indled
ning bryder de Visens Stemning derved at den sørgmodige Dame til-
sidst faar Appetit paa Livet igen. Str. 10 anser Udgiveren for et Laan 
fra en selvstændig Klosterhad-Vise, ukendt og tabt, men med beva
rede tyske Sidestykker (Bohme, Altdeutsches Liederbuch Nr. 242 f.). 
Strofen har saa draget Laanet af sidste Strofe fra DgF 407 efter sig. 

Forresten er denne Slutning ganske morsom. Hvad der gaar forud 
for den er af katolsk Observans, d.v.s. digtet før Reformationen, 
muligt omk. Aar 1500 — hvis man vil tillægge Billedfællesskabet med 
Hr. Michael nogen Betydning, muligt ogsaa lidt før. Men Slutningen er 
Reformationstiden, samtidig med den øvrige Kampdigtning imod den 
katolske Kirke og de katolske Institutioner. Man oplever selve Ven
dingen i Landets Religion i denne Opskrift. — 

Gennemgangen af Materialet er hermed bragt til Afslutning og Re
sultatet kan gøres op. 

Idet jeg fastholder min Hypotese om en dansk (nordisk) Lyrik, 
skabt under Indflydelse af tysk Minnesang omkring Aar 1300 — eller 
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rettere i de nærmeste Aartider før 1300 — fastholder jeg at de to Vise
genrer, den nye lyriske og den ældre Ballade ikke har kunnet leve Side 
om Side uden gensidig Paavirkning, og det er i al Fald ganske naturligt, 
at Lyriken som den yngste, d.v.s. den mest moderne har øvet Indfly
delse paa Balladen. Sin første Indfaldsvej har den fundet i Balladens 
Omkvæd, som i sig selv var lyrisk, Paavirkningen der var saa nogen
lunde en Selvfølge. Lettest har den haft ved at gøre sin Naturopfattelse 
gældende. Rimeligvis har der tidligere været Omkvæd som indeholdt 
en Naturstemning, men først nu bliver der Mulighed for at den Slags 
Omkvæd kan florere, hvad de ogsaa gør, udtrykkende samme foraars-
og sommerlyse Forestillinger, som Minnesangen og bag den igen 
Trubadursangen kendte. Noget senere, jeg ved ikke hvornaar, maa-
ske først omkring 1400 og derefter, er det blevet Mode at forsyne Balla
den med en Stevstamme eller en Indgangsstrofe. Naturstoffet, det 
samme, som opfyldte Omkvædene og som var paa Vej ind i en noget 
bredere Udførelse af Visehandlingens Sceneri, har været brugbart i 
disse Indgangsstrofer, saa meget mere brugbart, som de lyriske Viser 
selv ofte, hvis de da har lignet de fremmede Forbilleder i denne Hen
seende, har haft et Naturbillede som Optakt. —• Til de fremmede For
billeder henfører jeg ogsaa de saakaldte Enstrofinger. Saa langt kan 
Udviklingen gaa paa dette Omraade, men heller ikke længere. En 
Naturlyrik som bestod i sig selv var der ingen Forudsætninger for, og 
selv om dansk Visedigtning paa et ret sent Tidspunkt udvider Natur
anslaget fra én til tre Strofer (i 56 C og 416), ja selv om den opviser 
selvstændige og højst værdifulde Nybegyndelser, hvor Naturbesjælin
gen er Princippet — blev det ved de isolerede Forsøg. Saa megen Uaf
hængighed, saa stor en poetisk Dristighed tør man aabenbart ikke vente 
sig af dansk Middelalder. 

At Naturindgangen som saadan fortsætter sit Liv og endnu træffes, 
om end ikke som det normale i den lyriske Visedigtning, som overleve
res i 16. Aarhundrede og vel for største Delen er skrevet i 16. Aarhun-
drede (jfr. Edda XXIX, S. 230—231) er kun hvad man kunde gætte 
sig til paa Forhaand. 

Større Held havde de erotiske Motiver. Den Lyrik der er Tale om, 
har sikkert fortrinsvis været af erotisk Art, ligesom de tyske Forudsæt
ninger og ligesom den endnu er det paa sit Slutstadium i 16. Aarh. 

De følsomme Vendinger fra denne erotiske Digtning har ogsaa først 
faaet Adgang til Balladen igennem Omkvædet. Vi har optegnet Om-
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kvædstyperne, og ingen, som kender paa den ene Side det 15. (Peder 
Ræff) og det 16. Aarhundredes Digtning, paa den anden Side de lyriske 
Fraser, vi kan uddrage — og har uddraget — af den svenske Eufemia-
oversættelse, vil nægte at rfis.se Omkvæd rækker Hænderne ud imod 
begge disse Yderpunkter. Det samme gælder de lyriske Fraser, som 
formentlig inden længe har begyndt at sætte sig fast i de mundtligt 
overleverede Ballader. Moden med Indgangsstrofer har øst af denne 
Kilde ligesom den øste af de lyriske Naturelementer, men Processen er 
ikke standset ved denne Mode. Den erotiske Vise var stærkere end det 
blotte Naturanslag, og i det femtende Aarhundrede, samtidig med at 
Allegorien sporadisk begyndte at bemægtige sig Balladen, altsaa paa 
et Tidspunkt, hvor den episke Genres Kræfter var ved at ebbe ud, har 
den erotiske Vise angrebet den indefra, hulet den ud, saa der af Epiken 
kun blev et tomt Skelet tilbage, og fyldt dette med sit eget Indhold. 
Det er sandsynligvis sket henimod Aar 1500, altsaa samtidig med at 
den første rent lyriske Elskovsvise, Ret Elskovens Dyd, blev skrevet 
ned og samtidig med at denne verdslige Tone fandt Indgang i den 
religiøse Digtning og P. Ræffs Mariaviser blev digtet. 

Saaledes tegner det hele Forløb sig for mine Øjne. Allerede i »Folke
visen« har jeg trukket denne Linje op. Her har jeg blot forstærket den 
ved ikke blot at drage Balladetexternes lyriske Fraser ind i Undersø
gelsen men ogsaa Omkvæd og Indgangsstrofer. Navnlig Omkvædene 
er et sikkert Materiale, forsaavidt noget, er sikkert her — idet de om
talte Paavirkninger ligger ganske fast i Overleveringen. Det forstaar 
sig af sig selv, at 3—4—5—6 Adelsmænd eller -damer i det 16. Aarhun
drede ikke kunde finde paa at anbringe det samme lyriske Omkvæd paa 
en Vise, naar de skrev uafhængigt af hinanden. Omkvædet maa have 
eksisteret før, d.v.s. været oprindeligt i Texten.18 

NOTER 
1 Middelalderens danske Bønnebøger ved Karl Martin Nielsen. Iff. 1945. 2 En 

klosterbog fra middelalderens slutning (AM 76,8°) ved Marius Kristensen. 1928—33. 
3 Mith hierthæ thet t brener saa heth som boll. Klosterbog S. 11, Ernst Frandsen: 
Mariaviserne 1926 Nr. 18. 4 Grist vndhæ megh then helighanz nadhæ. Klosterbog 
S. 26, Mariaviserne Nr. 19. 5 Præsten i Odense, Hr. Michaels t re danske Riimvær-
ker fra Aar 1496, ved Chr. Molbech. 1836. 6 De gamle danske Dyrerim ved Johs. 
Brøndum-Nielsen. 1908 ff. ' Lycke Bogen. Ved samme. 1917. 8 F. J . Billeskov 
Jansen: Danmarks Digtekunst I 1944. 9 Erns t Frandsen: Folkevisen. 1935. 

Danske Studier 1B54 (hæfte 2, nov.) 8 
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10 Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530—1630. I—VII. 1912—31. 
Forkortes DV. u Reth elscuens dydh. Klosterbog S. 1, Mariaviserne Nr. 21. 
12 Billeskov Jansen anmeldt i Orbis litterarum III 1945 45—52. Paul Verriers Kri
tik: Danske Studier 1937 1—47, Svar sst. 163—67. St. Savickis Kritik: Die Eufemia-
visor, Stilstudien zur nordischen Reimlitteratur des Mittelalters 1939, jf. Arkiv fiir 
nordisk filologi Lil l 1937 366—78, Svar sst. LVI 1942 99—105. — Oluf Friis: Den 
danske Litteraturs Historie I 1945. Paul V. Rubow: Vore gamle Folkeviser, Smaa 
kritiske Breve 1936 36—51. 13 Talangivelser uden Forkortelse (eller med -JO>[JOJ 
teisen DgF) henviser til denne Udgaves Numre. En Række af de mest omtalte Viser 
findes i Ernst Frandsen: Danske Folkeviser, ill. af Povl Christensen, 1945 (forkortet 
DF), og de fleste af disse med Indledning og fyldigere Noter i Danske Folkeviser i 
Udvalg I—II, udg. af Dansklærerforeningen 1937 og senere. 14 Gudh fadhers 
makth keller iek oppa. Klosterbog S. 146, Mariaviserne Nr. 20. 16 Se Note 11. 
18 Mith hierthæ brendher heth som boll. Klosterbog S. 47, Mariaviserne Nr. 17, jf. 
Note 3. " Folkevisen 94, jf. Danske Folkeviser i Udvalg II 1937 12. 18 Paa ny 
Side og med meget afvigende Skrift staar dernæst: »Efter dette kan vi vende 
os til Overleveringen, som vi til Indledn. gav en bibliografisk Oversigt over, og 
karakterisere den lidt nøjere. Den religiøse Digtning først.« Derpaa omtales 
den gamle kristelige Dagvise, og der citeres en Strofe af »Pris og Ære og Dyd«. 
Dette fylder halvanden Side, der antagelig er det sidste, Ernst Frandsen har skrevet. 



DEN LANGE LØGN 
AF 

L. BØDKER 

Skæmtehistorien »Den lange løgn« (AT 852) er optegnet i 73 vari
anter fordelt over hele Danmark med undtagelse af Bornholm. Den 
er opbygget af en række parataktiske episoder, som igen kan spaltes 
i motiver, der ofte glider ind i hinanden og danner motivknuder, som 
det kan være vanskeligt at opløse. Dette medfører, at en registrant 
over motiverne og deres kombination bliver lidt indviklet. Men på den 
anden side medfører disse forhold også, at netop denne historie på en 
udmærket måde egner sig til det specielle formål at demonstrere, hvor
ledes man udfører dette registreringsarbejde på en sådan måde, at 
man v. hj. a. en formel kan rekonstruere hele historien. 

Slige motivregistranter betragtes i almindelighed som besværlige, men 
nødvendige forarbejder for den specialist, der vil skrive en af de sæd
vanlige monografier, fyldte med filosofiske funderinger om æventy-

Flg. forkortelser er anvendt: A, B, C osv. efterfulgt af arab. tal = Motivnum
mer i Stith Thompson: Motif-Index of Folk-Literature (1932ff.); AT efterfulgt 
af arab. tal = Typenummer i Aarne-Thompson: The Types of the Folk-Tale (1928); 
s = sogn, efterfulgt af sognenummer i / / ; Ir = t rykt ; ulok = ulokaliseret; u. å. = 
uden årstal. — De utrykte æventyr er betegnet: DFS med accessionsår og num
mer = Nyere samling i Dansk Folkemindesamling (DFS); ETKr = E. T. Kri
stensens utrykte æventyrsamling, afskrift i DFS; Gg = Sv. Grundtvigs æventyr-
samling (DFS). — Af trykte kilder er anvendt DFÆ — Danske Folkeæventyr, op
tegnede af Folkemindesamfundets medlemmer, udg. af E. T. Kristensen (1884); 
GldM = Sv. Grundtvig: Gamle danske Minder i Folkemunde (1854ff.); JFm = 
E. T. Kristensen: Jyske Folkeminder (1871ff.); KampDFm = J . Kamp: Danske 
Folkeminder (1877); KampDFÆ = J. Kamp: Danske Folkeæventyr (1879ff.); 
KrisiensenBK = E. T. Kristensen: Fra Bindestue og Kølle (1896f.); Skaitegr = 
Skattegraveren. Et tidsskrift udg. . . .ved E. T. Kristensen (1884ff.). — De fleste 
trykte tekster er bearbejdede og må behandles med en vis kritik; hvor det har 
været muligt er derfor anvendt de originale tekster. De tekster og tekststykker, 
der citeres i det flg., er trykte med moderne retskrivning, men alle dialektord er 
gengivet med originalens stavemåde. 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 8* 
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renes dunkle urformer og dubiøse vandringsveje. Men de har også en 
egen, selvstændig værdi, idet de på en overskuelig måde giver en over
sigt over et lokalområdes almindelige og specielle tradition og denne 
traditions afhængighed af det lokale miljø og de enkelte traditions
bærere. 

Som eksempel på en god fortællers individuelle behandling af hi
storiens almindelige fællesgods gengives her en optegnelse fra 1854, 
fortalt af Maren Mathisdatter fra Fureby ved Løkken (se nedenfor 
Var. 17). Hun har været en yndet fortællerske ved kartegilder og har 
bl. a. også fortalt den mest berømte variant af »Kong Lindorm« (AT 
433B), behandlet af Axel Olrik i første årgang af »Danske Studier« (1904). 

Historien er optegnet af adj. Niels Levinsen, hvis ordforklaringer 
er vedføjet i noterne. Historien lyder: 

Det hændte sig engang, at jeg lå på min faders loft og så lige i vej
ret. Da blev jeg vaer et bitte land, som hang i fire hvide hanke, og 
det var fuldt af lutter munke1. Jeg havde nu altid så gerne villet have 
munke, og i det samme faldt en ned til mig, og den løb rundt om så 
længe, til den løb gennem et hjulnaver, hvorpå den blev til en dreng. 
Så døbte jeg ham og kaldte ham Jeppe; og da jeg døbte ham først, 
blev jeg til en præst. Men nu ville han ikke være hos mig, han ville 
igen op til det bitte land. Han kom så derop og kom til kongens gård 
og ville være skytte; men kongen sagde Nej, han havde sin skytte; 
men Jep sagde Jo, han ville være skytte. Så svarte kongen: så havde 
han to skytter, hvem af dem, der så kunne gå ud i morgen og skyde 
noget vildt og komme hjem med, den skulle have hans datter. 

Den anden var en gammel skytte; da han hørte dette, rejste han sig 
længe før dag og ladede sin bøsse, tog noget i lommen og gik i skoven. 
Jep blev liggende til langt op på dagen. Kongens datter ville helst 
have Jep, som var en rask, ung fyr. Hun gik ind til ham og sagde: 
»Jep! Jep! vil du ikke op og tænke på, hvad min fader sagde i aftes?« 
»Ja, ja,« sagde Jep, »det har god tid«. Så rejste han sig og fik sin davre, 
ladede sin bøsse og tog noget i lommen og gik i skoven. 

Da han kom ind i skoven, møder han den anden skytte; han havde 
aldrig fået så meget som en flue. Han spurgte Jep, om han kunne vise 

1 En art buddinger, som laves af gryn, mel, æg og fløde og det spiselige af fiske
hovederne. Man brugte også at komme dette i fiskehovederne som fars, og disse 
kaldes da skroppehoveder«; hvad der ikke kan gå i fiskehovederne, bliver til munke 
.eller buddinger. Man siger at kroppe fiskehovederne. 
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ham hen, hvor der var noget vildt. Jep sagde Ja og viste ham ad en 
sti, hvor der hverken var vildt eller kom vildt, sålænge verden stod. 
Jep gik og kom lidt længere hen; der fandt han en sværm bier, den tog 
han med sig. Han kommer lidt længere hen; og der bliver han vaer 
en grågås1, den skød han. Da han ville bukke sig og tage den, faldt 
han på en vildand med 50 ællinger. Siden skød han grågæs, svaner, 
harer, ræve, rådyr og alle slags, sålænge til han fik et helt vognlæs. 
Nu vidste han aldrig, hvordan han skulle få det hjem. Han ville hen 
til en skovbo og låne vogn og øg at køre det hjem med. Han kommer 
lidt længere hen; der kom fire hjul løbende og ville i mosen og løse2 

tranebær. Han spørger dem, om han kunne få dem til at køre sit 
vildt hjem. — Ja, de kunne løse tranebær en anden dag. Han kommer 
lidt længere hen; der stod fire mågfjæle3 og sloges, og den femte stred 
til at ville skille de fire ad. Han spurgte nu også dem, om han kunne 
få dem til at køre sit vildt hjem. — Jo, de kunne slås en anden gang. 
Han kommer lidt længere hen; der sad fire vognkæppe i et værtshus 
og drak. Han spurgte også dem, om han kunne få dem til at køre sit 
vildt hjem. — Jo, de kunne drikke en anden dag. Han kommer lidt 
længere hen; der kom hammel og stjært rendende og var løbske. Han 
spørger også dem, om han kunne få dem til at køre sit vildt hjem. — 
Jo, de kunne blive løbske en anden dag. Nu kunne han få en vogn san
ket sammen; der restede kun en ringe ting og den kunne han sagtens 
få i skoven. Han fik da læsset på; men nu havde han ingen heste at 
spænde for. Så rykte han nogle sener4 og satte for nogle krager og 
fangede dem deri. Nu gjorde han skagler af disse sener og spændte 
kragerne for vognen. Men de kunne ikke trække noget. Så lagde han 
dem på vognen og tog ved selv og trak selv vognen. 

Da han kom hjem, var den anden skytte kommen hjem; men han 
havde aldrig fået så meget som en bi. Da blev kongen fortrydelig, og 
i det samme kommer kokkepigen og fordrer noget brænde. Idet kongen 
nu var så vred, gav han sig til at kløve brænde med sin næse. Nu ville 
kongen ikke stå for orde5, fordi hans gamle skytte intet kunne udrette. 
Jep siger, han tænkte en mand var en mand og et ord var et ord, og 

1 vildgås. 
a sanke. 
3 fem til en vogn, to på hver side og en i bunden. 
4 rødder i jorden af græs, planter. 
6 stå ved sit ord. 
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at kongen nok ville holde hvad han havde lovet. Kongen svarer, at 
fordi han skulle ikke sige, at han var en slet mand, der ikke holdt hvad 
han lovede, måtte han nu gå ud og følges1 med hans datter, og dersom 
han kunne få hende til at sige, at det var løgn i hans hals til hvad han 
undervejs kunne sige til hende, så skulle han have hende og det skulle 
stå igennem2. Nu havde kongen forbudet hende meget strengt, at hun 
ikke måtte sige dette. 

De gik nu ud i haven at spadsere. Hun sagde: »Det er høje kål, min 
fader har«. »Å, de er ikke så høje«, svarer han. »Min faders kål var 
anderledes høje. 10 ridende karle kunne stå ovenpå hinanden med 
heste og alt og endda ej nå nær til det øverste af kålen. Det var høje 
kål«. — Ja, men hun syntes endda, at hendes faders kål var store. 
»Ja, men det havde så lidt at vise3; min fars kål var så store, at 
kongen med hele sin krigsmagt kunne i god beskærmelse [stå] under 
eet blad. Så var det engang, at en rytter stak sin kårde i vejret, og da 
stak han hul på det ene blad, og da druknede de hver karl, så nær som 
til mig«. Hun svarede og sagde »det kan nok være tro«.4 

Nu gik de lidt længer hen i haven; der stod en bikube. »Det er 
store bier, min fader har«. »Å, de er ikke så store«, svarede han, »min 
faders bier var meget større; de var så store som deres gæs er her.« 
»Hvordan kom de så ind i kuben?« »Dem derom«. Hun svarede »det 
kan nok være tro!« 

De gik lidt længere hen; der gik gæssene i haven med gæslinger. 
»Det er store gæs, min fader har«, sagde hun. »De er ikke så store, 
min faders gæs var meget større. Når vi skulle have æg til pandekage 
skulle vi have alle de økser og hamre, der var til, og slå i stykker 
med, og når vi så fik ægget i stykker, skulle vi have alle de orlogs
skibe, der var til, at komme i, for ellers svømmede landet hen i ene 
pandekager«. »Det kan nok være tro 1« 

Nu havde de ikke lyst at være der længere og gik ned5 af haven. 
Hun sagde: »Det er en høj lade, min fader har«. »Å, den er ikke så høj; 
min faders lade var meget højere. Når en tækker sad på det øverste 
af den og hans tækkenål faldt fra ham, kunne en skade bygge rede 

1 spadsere. 
2 stå ved magt; det lovede skulle holdes. 
3 Er så lidt i sammenligning med noget andet, f. eks.: det har så lidt at vise 

mod det. 
* troligt. 
6 dvs. ud. 
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og yngle unger tre gange, før den kunne komme til jorden, og endda 
dratte lige ned alle steder«. »Det kan nok være tro!« 

De gik lidt længer. »Det er et langt fæhus, min fader har«. »Å, det 
er ikke så langt. Min faders fæhus var meget længere. Det var så langt, 
at når en ko fik kalv i den ene ende, og en karl skulle gå til den anden 
ende efter hø til hende, kunne koen blive ousen igen og få kalv igen, 
før karlen kunne komme med hø«. »Det kan nok være tro!« 

Hun siger: »Det er mange køer, min fader har«. »Å, det er ikke så 
mange. Min fader havde mange flere køer. Vi havde en dal, vi kaldte 
Langdal, som vi malkede i, og vi havde et gammelt grå øg, vi kaldte 
Langkrabe, hun trådte osten med nogle flere øg og plage. Så bandt vi 
løbe ved fødderne af gæssene og de svam ud og løbede1 mælken. Vi 
bandt poser for røven af dem, at de skulle ikke skide deri. Det var nu 
engang, at det gamle grå øg skulle træde osten med flere øg og plage, 
så blev hun væk i osten, og engang, da jeg skulle løbe et lille ærinde 
til Sundby for min moder, gav hun mig et stykke ostebrød i min 
lomme. Da jeg kom noget hen, blev jeg sulten. Jeg ville til at æde af oste
brødet, da finder jeg Langkrabe selvtolvte i osten. Jeg var stærk, jeg 
kunne bære såmeget, og det var en stor lomme, jeg kunne have så 
meget i«. »Det kan nok være tro!« »Så behøvede jeg ikke at gå. Jeg 
ville op at ride på Langkrabe. Jeg red noget, og så red jeg ryggen i 
stykker på hende. Nu havde jeg en stor hasselstok i min hånd, og den 
jager jeg ind ad hendes røv og ud af hendes nakke. Nu ville jeg igen 
op at ride, og jeg red noget; men så gødede hun, og derefter blev der 
en hel stor hasselskov, og den var fuld af ene nødder. Så ville jeg op 
at plukke mig nogle nødder. Da jeg kom derop, blev jeg Vorherre og 
St. Peder vaer, og de stod og målte havregryn og Jomfru Marie stod 
og drøftede2. Så ville jeg op til dem, og da jeg havde været der noget, 
ville jeg ned igen. Men da var skoven borte. Jeg tog nogle havresøjer3 

og snoede en sime4 af. Den kunne ikke nær nå ned til jorden. Så tog 
jeg et hønseæg og knyttede i enden af simen. Det kunne heller ikke 
nå til jorden. Så ragte og skrabte jeg i mine lommer, om jeg ikke havde 
noget, og jeg fandt en bette hvæssesten, og den rykkede jeg 373 alen 

1 fik den til at løbe sammen. 
2 »druft«; noget som nu sker på møllerne, hvorved efter malingen skallerne ud

sondres fra grynene. 
3 skaller. 
4 Et bånd, der snoes af halm og bruges til at binde langhalmen fast til lægterne, 

når man tækker. 
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lang, og det hjalp. Så slyngte jeg mig 10 alen ind i ræverumpe, og der 
stod en byghalmspræst og holdt havremesse, og der gik din fader og 
min fader til offers.« »Det kan nok være tro!« »Men min fader havde 
en hvid at ofre, men det havde din fader ikke; men min fader brød 
sin hvid i stykker og gav din fader halvdelen af.« »Det kan nok være 
tro!« »Min fader tog sin hat af, da han gik til offers, men det ville din 
fader ikke«. »Hvordan kunne det være? da har han sjælden været så 
uartig«. »Det kom af, at min fader ikke var skurvet, men det var din«. 

»Det er løgn i din hals«, sagde hun. »Ja, det har jeg længe lidt efter«, 
sagde han. Nu fulgtes de op til kongen og gjorde deres forklaring, og 
da han stod for kongen og fortalte det hele, sad jeg i et musehul bag
ved en dør og hørte på. Nu skulle der da i en hast være bryllup, og 
der blev en sådan skuren og sådan en larm, at det var forskrækkeligt. 
Så blev de i betryk for stoppelser1, og de ledte bagved døren allesteder 
og da blev de mig vaer, hvor jeg sad i musehullet, og de greb mig og 
stoppede en kanon med mig og skød mig derhen, at jeg skulle sidde 
her og fortælle den store løgn. 

MOTIVER 

A: Den mærkelige fødsel. 
B : Den store jagt. 
C: Det store fiskedræt. Cl Den mærkelige sejlads. 
I: Den lange løgn: Prinsesse (herregårdsfrøken, etc.) lovet til den, 

der kan få (a) hende eller (b) hendes fader til at sige: »Det er løgn« 
(H342.1; T68). 

II : Frierne, (a) een frier, (b) tre (to) friere (brødre), af hvilke den 
yngste vinder (L10). (bl) De ældre brødre fortæller hver sin løgn. (c) 
Tre friere i forbindelse med AT 853 II-III (»Klodshans«). 

I I I : Det høje (lange, store) hus og den store genstand, (a) Det høje 
hus: Tømmermand (snedker, tækkemand, etc.) taber øxe (hammer-
hovede, tækkenål, etc.) fra taget; fugle bygger rede i den tabte gen
stand, lægger æg og udruger unger, inden den når jorden (X1033). 
(al) Den tabte genstand er et år (8 dage, etc.) om at nå jorden. (a2) 
Dreng falder ned fra tag og sulter ihjel (er rådden), inden han når 
jorden. (a3) Dreng er en uge om at falde ned og komme op på taget 

Det, som man i kanoner og geværer propper på ladningen af krudt. 
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igen. (b) Hus når helt op til himmelen, (c) Den kønne fåresti med 
guldtrapper, (d) Det store slot: rebslår dør, inden han er færdig med 
målereb, og da har man brugt alt rebmateriale i landet, (e) Den høje 
mødding: Høns ligger på ryggen og pikker stjerner af himmelen, (f) 
Den lange kostald: Ko, der er til tyrs i den ene ende, får kalv, inden 
den når tilbage til bås i den anden ende (X1033.2). (f 1) Ko slider klove 
af, inden den når fra den ene ende til den anden. (f2) Kvie bliver til 
ko, mens den løber fra den ene ende til den anden. (f3) Fugl er tre dage 
om at flyve gennem hus. (f4) Det varer et halvt år at gå fra den ene 
ende til den anden, (g) Den store keddel; det store kar (X1035). (gi) 
Smede (bødkere), der arbejder, kan ikke høre hinandens hammerslag, 
(h) Den store kniv: går gennem brød, gennem karl, gennem egestolpe 
og skærer til slut hovedet af en tyr. (i) Den store have: den, der vil 
gå igennem den, skal have mad med til en måned. 

IV: De store dyr. (X1021). (a) Heste (køer, får) med hale så lang, 
at enden ligger hjemme på dørtærskel (i stald), når dyr er ved van-
dingsstedet en halv mil borte, (b) Køer så store, at de malkes i dal 
(mens malkepige sidder på høj). (b2) To mand til at muge under een 
ko, tre til at malke den og een til at bringe den foder, (c) Den store 
stud: horn så lange og store, at det tager en svale otte dage at flyve 
fra det ene horn til det andet (X1021.1). (d) Det store får (X 1021.2). 
(dl) Får med uld så tyk, at det hugges med skarøkse. (d2) En pige 
har nok i at malke eet får. (d3) Hale så lang, at den må køres på hjul. 
(d4) 150 mænd kan bespises af suppe på eet led af halen, (e) De store 
gæs; cf. Vfl. (el) Gæs lægger så store æg, at indholdet af eet kan 
fylde alle orlogsskibe. (e2) Gæs tælles og bindes ind om natten. (e3) 
Gæs som ridedyr. (f) Den store hane (høne); cf. Vfl. (fl) Hanefjer 
når over laden og kan ses (plukkes) på den anden side. (f2) Fjer kan 
bruges til mast. (f3) Æg kan bruges til fiskebåd. (g) De store bier 
(X 1021.3). (gi) Bier så store som gæs (storke, lam, træsko). (g2) Bier 
går med træsko (med åg). (g3) Bier går med klaptræer, (tælles ind om 
natten, bindes i klover, får byghalm at æde). (g4) Bier så store, at de 
ikke kan komme ind i kube — »hvad gør de så?« Dem om det!« (g5) 
Søge efter forsvunden bi (X 928). (g6) Bi druknet i hav, der bliver 
sødt. (gi) Den døde bi er så tung, at den brækker ryg på hest (10 
karle kan knap løfte den op på vogn). 

V: Mælk, ost, smør, æg. (a) Mælk samles i dam (gadekær, etc.), hvor 
der laves ost. (b) Gæs løber ost. (bl) do.: gæs forsvinder i ost. (c) Hest 



116 L. BØDKER 

ælter (løber) ost. (cl) do.: Hest forsvinder, findes senere i ost (med 
føl), (d) Valle danner syv åer. (e) Smør kærnes i brønd, (el) Gæs 
(heste) ælter smør. (e2) Smør sættes i stak. (f) De store (mange) æg. 
(fl) indholdet af eet æg kan fylde alle orlogsskibe (cf. IVel); skal 
kan bruges til fiskebåd (cf. IVf3). (f2) Æg læsses på vogn, læsset når 
op til himmelen. (f3) Æg i stak, der når op til himmelen, (g) Honning 
køres i skubkarrer. 

VI: De store (høje) planter, (a) Kål så store, at krigshær (regiment, 
brudeskare, etc.) søger ly under eet kålblad i regnvejr (X1024). (al) 
do: stikke hul på kålblad: Krigshær (etc.) drukner i det vand, der 
har samlet sig på bladet. (a2) Lange og store kål står så tæt sammen, 
at alle falder, når een fjernes. (a3) Høje kål: ti ridende karle kan stå 
ovenpå hinanden, uden at nå det øverste af kålen, (b) Kålblad som 
bryggekedel. (c) Eet kålblad kan dække gulvet i sovekammer, (d) 
Æbletræ med så store æbler, at eet kan slå en mand ihjel, (e) Pære
træ så stort, at hus båret op i træet ikke synes, (f) Træ (strå, senneps-
plante etc.) når helt op til himmelen (F54.1; F54.2). (g) Mor, der 
knækker ryg (ved at bære brænde), får ny egeryg. (h) Hest (fundet i 
ost, cf. Vel) brækker ryg og får gren stukket gennem hovede og røv; 
skud vokser op til himmelen, (hl) Kommenskerner (nøddekerne) på 
hest vokser op til himmelen. 

VII: Rejsen til himmelen (månen), (a) Spadsere til himmelen, (b) 
Hoppe ind i himmelen fra det høje hus (cf. Illab). (c) Hoppe ind i 
himmelen fra det høje æglæs (cf.Vf2), den høje ægstak (cf.Vf3). (d) 
Klatre op ad det høje træ (strå, etc. cf. VIf). (e) Klatre op i himme
len ad brændestabel (cf.VIg). (f) Klatre op i himmelen ad træ, der 
vokser frem af gren i hest (cf.VIh). (g) Spænde sky for vogn og 
køre (blive trukket) op i himmelen, (h) Ride til himmelen på gås. 
(hl) do.: hest. (h2) Mor som kørehest, (i) Blive sparket til himmelen 
af bi. (k) Flyve til himmelen. 

VIII : I himmelen, (a) Finder Vorherre og St. Peder (Jomfru Marie, 
Magdalena, Guds moder, Johannes, Abraham, Isak, Jakob, Ole Jen
sen, Kristen Poulsen, etc), der: (al) snor simer af avner (X961.2), (a2) 
renser (maler, etc.) gryn. (b) Kirke i himmelen. 

IX: Nedfarten fra himmelen, (a) Sime (reb) af avner, (b) Reb af 
luse-(loppe-, mygge-) tarme, (c) Reb forlænges med seler, gi. kniv, hvæs-
sesten etc. (d) Hoppe ned på (i, ved) kirke, (dl) Hoppe ned på Runde
tårn. (d2) Hoppe ned på (ved) dyr (ræv, hund, etc) . (e) Hoppe ned i 
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ræverøv (harefitte). (el) Hoppe ned i ulvebo (rævegrav, røverkule, 
etc) . (f) Hoppe femten alen (etc.) ned i jorden, (fl) Lade ben stå i 
jorden, løbe hjem efter spade, for at grave dem ud (X917). Ved til
bagekomsten står ræv (etc.) og gnaver i ben. (f2) Ræv bliver forskræk
ket og skider (fiser) en kirke. (f3) Griber fat i dyrs hale og slynges 
ind i ræverøv (harefitte; cf. X911). (f4) Kirke i ræverøv (etc., cf. IXeelf); 
barnedåb (bryllup, altergang etc.) sammesteds. 

X: Din far og min far. (a) I (ved) kirke, (al) I ræverøv (etc, cf. 
IXeel). (a2) I Himmelen. (a3) Brev med nedsættende bemærkning 
om din far. (b) Din far låner penge til faddergave (offer, e tc , eller 
giver ingenting), (c) Din far beholder hatten på, fordi han er luset 
(skurvet, etc). (d) Din far står og tigger, (e) Din far er degn og får 
skænd af min far, der er præst, (f) Din far en svinedriver eller -hyrde, 
(cf. Xa3). (g) Din far og min mor er dine forældre. 

XI: »Det er løgn«. 

VARIANTER 

1. Tr. Ugens Nyheder 1934 nr. 12, fortalt af Niels Larsen, ulok. / I / : 
Ib Ila IVa Illfla VIf Vild VIIIa2 IXad Xad XI. 

2. DFS 1906/15: Tr. Landboværnet u. å., ulok. / I / : la I Ib 11 la 
IVglgé Vacl IVfl Vf3 Vile VII lal IXacbelfé Xalbc XI. 

3. Tr. Skattegr XII, 209 nr. 799, opt. u. å. af L. Nørreslet efter 
H. P. Bendixen i Løve, Gerslev s. /289/: Cl la Ila Vlal 11 la Vacl 
Vlh Vllf VIIIa2 IXabel Xa3f XI. 

4. DFS 1906/14: L. Andersen; opt. 1912 af L. Andersen efter Kri
stiane Rasmusdatter i Asnæs /338/: la I Ib 11If IV d2 Vabel VIf VI Id 
VIIIa2 IXabdl Xab XI. 

å. ETKr 1764; opt. 1894 efter Karen Marie Jensdatter i Vejleby, 
Hørve s. /342/: la Ila Vlal 11 laf Vf2 Vile Villa IXad Xae XI. 

6. DFS 1906/14: Emil Rasmussen, opt. 1934 efter egen erindring, 
Sandby s. /573/: Ib Ila 11 la VIf Vild VIIIa2 IXa XI. 

7. DFS 1904/40, bl. 18: opt. af Jens Kamp u. å. efter Mette Kirstine 
Knudsen, Bogø /629/: Ib Ila lllfa Vlaf Vild IXa VIIIa2b Xaa2c XI. 

8. ETKr 2337: opt. u. å. efter Karen Pedersen i Flintinge skole 
/789/: Ib Ila IVa 11 la VIbf Vild VIIIa2 IXad2f2 Xad XI. 

9. DFS 1906/14: Christiansen; opt. u. å. af fru Christiansen efter 
Stine Køge i Slemminge /791/; tr. Lolland-Falsters hist. Samfunds Aar-
bog 1946, s. 173: C Ib Ila Vlal Hig Vacl 11 la IXb II If Xag XI. 

10. Tr. Skattegr VII, 203 nr. 796; opt. u. å. af lærer H. Hansen i 
Hjallese /868/: A B C Ib Ila Vacl 11 laf Vlalf Vild VIIIa2 IXabd 
Xac XI. 

11. Tr. DFÆ 253 nr. 39; opt. u. å. af H. Pedersen efter ukendt med
deler fra Sletten, Fyn /930/: Ib Ila I Ud Via lllfa VI Ib VIII IXad 
Xac XI. 



118 L. BØDKER 

12a. DFS 1904/40, bl. 217; opt. u. å. af Jens Kamp efter Grethe 
Hansen i Køng / l007/ ; benyttet K a m p D F Æ II , 100 nr. 9 = Roms 
Almanak 1886: C Ib I la IVa III fa VIf Vild VIIIa2 IXad2f2 Xad XI. 

12b. DFS 1904/40, bl. 267; indsendt u. å. til J . Kamp fra Grethe 
Hansen i Køng / l007/ ; benyttet K a m p D F Æ II, 100 nr. 9 = Roms 
Almanak 1886: C Ib I la IVa Ulf Vlalf VI Id VIIIa2 IXad2f2 
Xad XI. 

13. DFS 1906/14: J . Prest ; opt. u. å. af J . Prest efter Anne Prest 
på Birkholm /1047/: Ib Ilb 11 la IVa Vlaf Vild VIIIa2 IXabd2f2 
Xad XI. 

14. ETKr 1855; opt. 1894 efter J . J . Krarup, ulok. Jylland (? ) 
/1172/: Vel Vllf VIII IXd2f2 Xae XI. 

15. DFS 1906/14: G. P. Andersen; fortalt 1909 af Mette Sophie Jen
sen i Hjørring /1175/: A la Ha VIc lllfi IVg2g5 Vlh Vllf Vlllal 
IXffé Xae XI. 

16. ETKr 1602 = E T K r 2106; opt. 1892 efter Anders Rasmussen 
i Lørslev, Ugilt s. /1203/: la Ha Illa. 

17. Gg 21c; opt. 1854 af N. Levinsen efter Maren Mathisdatter i 
Fureby /1248/; t ryk t ovenfor: A B la Ha VIa3al IVglgiel Illaf IVb 
Vabel Vlh Vllf VIIIa2 IXacefd Xabc XI. 

18. Tr. Skattegr VII, 201 nr. 795b; opt. u. å. af J . Bennike efter gi. 
kone i Sennels /1341/: la Ile Illfal Vabel Vlalf Vild Vlllal IXacff3f4 
Xae XI. 

19. E T K r 2453; opt. 1905 efter Poul Andersen i Hundborg /1359/: 
la Ha Ulf Vlal Vabel VIf Vild Vlllal IXaff3 Xalc XI. 

20. Tr. KampDFm 8 nr. 2 ; opt. 1863 efter højskoleelev Johansen 
fra Mors /1408/: la Ha Vlal Illal IVfl Ulf Vablcl VIf Vild Vlllal 
IXacff3 Xalc XI. 

21. E T K r 1452; opt. 1889 efter Mette Marie Jensdat ter i Sundby 
/1438/; tr. J F m X I I I , 127 nr. 23 : la Ha Illaf IVbl Vabel Vig Vile 
Vlllal IXaef4 Xae XI. 

22. E T K r 2001; opt. 1895 efter skoleinspektør C. V. T. E. Muller, Nr. 
Sundby /1453/: Ib Ha Via IIIf2a2 IVe3 Vllh VII Ib Xaa2bc XI. 

23. Gg 21a; opt. 1854 af Nik. Christensen i Åby /1465/ efter ukendt 
meddeler; tr. GIdM I, 185 nr. 224: B Ib I la 11 la IVg2 Vlal Vacld 
Vila VIIla2 Xa2c XI. 

24. Gg 21b; opt. 1855 af Nik. Christensen i Åby /1465/ efter ukendt 
meddeler: B Ib I la 11lab f VIa2 Vabel VI(h) Vllhl VHIab IXa 
Xaa2c XI. 

25. Tr. Skattegr VII I , 79 nr. 225; opt. u. å. af C. M. Kvolsgård i 
Ajstrup /1468/: Cl la Ilb IIIaf3 Vlal IVg3b Vabclf2 Vile VIIIa2 
IXael Xalc XI. 

26. ETKr 2044; opt. 1895 efter Niels Laurits Pedersen, Frejlev hede, 
Frejlev s. /1503/: A B Ib Ha Illfal Vabel Vlal Vf2 VIIc VIIIa2 
IXabef4 Xae XI. 

27. ETKr 1227; opt. 1887 efter Juliane Marie Povlsdatter i Vokslev 
/ l 516/; tr. Kristensen BK II , 53 nr. 10: A B Ib I la Vlal IVg3 IIIa3f 
Vaclf2 Vile VIIIa2 IXabelf4 Xae XI. 

28. ETKr 1553; opt. 1891 efter lærer Chr. Brøgger i Ravnkilde /1563/: 
Vabel Vila IXaef4. 

29a. ETKr 1288; opt. 1888 efter Niels Kristian Jensen i Fredbjærg, 
Farsø s. /1594/: la Ilb Via IVg3 Vf3 VIIc Vllla2 IXacef4 Xae XI. 
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29b. ETKr 1334; opt. 1888 efter Niels Kristian Jensen i Fredbjærg, 
Farsø s. /1594/: la llb Vlal IVg3 Vid Vf3 Vile VIIIa2 IXacef4 
Xac XI. 

30. ETKr 2014; opt. 1895 efter Peder Kristian Jeppesen i Lime 
/1688/: la llb Illef I Ve I Ugl Vie IVg3g5g7 Vlalf VI Id VII lal 
IXaf[3 Xalc XI. 

31. ETKr 1323; opt. 1888 efter Inger Halkjær i Firhuse, Gedsted 
s. /1713/: A li la Ha Vacl Vlal IVg3gå VIli VIIIa2 IXabfflf2f4 
Xac XI. 

32. ETKr 1339; opt. 1888 efter Maren Kristiansdatter i Smidstrup, 
Ulbjærg s. /1727/: Ib llb Hig Vab Via Hib Vllb Villa IXacfflf2f4 
Xab XI. 

33. ETKr 1655; opt. 1894 efter Peder Jensen i Todbjærg /2049/; 
tr. J F m X I I , 127 nr. 26: la lla IVgl Ulf IVb Vabf3 VIIc VIII 
lXacfflf2f4 Xabc XI. 

34. ETKr 1415; opt. 1889 efter lærer Anders J . Andersen i Odder 
/2135/: AB la lla Via IVb Vabel Illb Vllb Villa IXcfflf2f4 Xac XI. 

35. Tr. Skattegr, Eftersl. 191 nr. 133; opt. u. å. af C. Sørensen Tho
maskjær efter sin fader i Glarbodal, Ry s. /2191/: la Ha Illfg Vacl 
Vlal 11 li IVg5 Vlhl Vllf Villa IXabffl Xa3f XI. 

36. Gg 21d; opt. 1857 af Nanna Reedtz efter en lille dreng på Bis-
gård, Tamdrup s. /2241/: la I la II la Via Xac + AT 956 A. 

37a. ETKr 2589; opt. o. 1885 af Lovise Hansen efter Else Marie 
Fris i Vejle /2252/: Cl C la I la III f IVb Vab Via IVgg3gSg6g7 VI(h) 
Xac XI. 

38. ETKr 1781; opt. 1894 efter redaktionssekretær Karl P. Jørgen
sen i Kolding /2254/: C / 11 laf IVgl VIf Vild VIIIa2 I Xac. 

39. ETKr 1733; opt. 1894 efter bogtrykker Fr. Weiss i Kolding 
/2254/: la I la Via Ulf IVg3 Vge2acl Vlh Vllf VIII IXacef4 Xac XI. 

40. ETKr 1834; opt. 1894 efter Søren Hansen i Skjolde /2274/: Ib 
lla Illhaf VIf Vild VIII IXabcel Xa2c XI. 

41. E T K r 2224; opt. 1902 efter anonyme skolebørn i Thyregod skole 
/2314/: la I la VIf Vild Villa IXad Xad XI -IXff3 Xalc. 

42. Skattegr X I I , 127 nr. 250; opt. u. å. af lærer A Bindesbøl i Linde
balle /2325/: la lla Illfa Velacl Vlh Vllf VIII Xa2c. 

43. E T K r 126; opt. 1871 efter urmager N. C. Carlsen i Ringkøbing 
/2402/: la lla Illfa Vf2 VIIc VIHal IXae Xalc XI. 

44. ETKr 2005; opt. 1895 efter Kjeld Bjerg i Lomborg /2415/: Ib 
lla IVa Via Illfa VIf VIIIa2 IXad2f2f4 Xad XI. 

45. ETKr 1073; opt. 1877 efter en anonym tjenestepige i Hjortkær, 
Ramme s. /2438/: la I la Ulf IVb Vab IV fl Vf2 !Xaff3 Xalc XI. 

46. ETKr 524; opt. 1874 efter Peder Nielsen Damgård i Hallund
bæk, Hodsager s. /2479/: la I Ib Vf2 Vlal Illfa Vllb Villa IXaff3 
Xalc XI. 

47. ETKr 367; opt. 1873 efter P. Jensen Skrædder i Tvis /2481/; 
tr. J F m VII , 244 nr. 38: Ib I Ib Vlal Vabf2 VIIc Villa IXaff3 Xal XI. 

48. ETKr 655; opt. 1874 efter Johanne Benjaminsdatter i Brejnholt 
hede, Tvis s. /2481/; benyttet J F m VII , 252 nr. 40: la llb Hla2f Vf2 
lXacef4 Xac XI. 

49. ETKr 470; opt. 1874 efter Tyge Pedersen i Sneptruphuse, Sim
melkær s. /2487/: A B C la I la Illfa IVb Vabel Vlal IVg2g4g5 Vlhl 
Vllf Vllla2 IXael Xalc XI. 
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50. E T K r 462; opt. 1873 efter Karen Pedersdatter Elkjær i Snep-
truphuse, Simmelkær s. /2487/: la Ile Vlal IVg3 IIlaf IVb Vel 
B C Vig Vllh2g IXabd Xab XI. 

51. E T K r 384; opt. 1873 efter Jens Povlsen i Tværmose, Sunds s. 
/2488/: la Ile Via IVg3 IIIf Viig VIIIa2 IXelf4 Xab XI. 

52. E T K r 670; opt. 1874 efter Mariane Ottosen i Ilsgårde, Sunds s. 
/2488/: la I la IVg3 Vlal 11 laf Vclf2 VIIc VI Hal IXaff3 Xalc XI. 

53. E T K r 26; opt. 1870 efter skoledreng Peder Krogstrup Nielsen i 
Vrå, Gellerup s. /2489/: Cl B C Via Illf. 

54. E T K r 1015d; opt. 1876 efter Marianne Jakobsen i Hammerum, 
Gellerup s. /2489/: Vila Xa2c. 

55. E T K r 1015c; opt. 1876 efter Mads Kr. Jensen, Hammerum høj
skole, Gellerup s. /2489/: la I la IVgl Via 11 laf XI. 

56. E T K r 9; opt. 1868 efter Ane Nielsen i Gellerup /2489/: la Ile 
Via IVg3 Ulf C Viig IXel Xalb XI. 

57. E T K r 246; opt. 1872 efter Jensine Lavrsen i Busk, Gellerup s. 
/2489/: Ib I la I Ile Vllhl VHIal IXabffl Xab XI. 

58. E T K r 211; opt. 1872 efter Jens Tøgersen i Ikast /2492/: benyttet 
J F m VII , 247 nr. 39: la Ilbl Hla Vlalh Vllf IXcbef4 Xacb XI. 

59. Gg 22b; opt. 1868 af Palle Fløe i Vostrup, Lønborg s. /2575/ efter 
barndomserindring i Rind /2493/: la Ile Ulf IVg3 C Xb XI. 

60. ETKr 109; opt. 1871 efter Niels Frederiksen i Gullestrup, Her
ning s. /2494/: la Ha Illf IVg3 Vlaf Vild IXcaefé Xab XI. 

61. ETKr 149; opt. 1871 efter lærer F. V. Lind i Gullestrup, Her
ning s. /2494/; benyttet J F m VII , 247 nr. 39: la I la IVb Veac Vlal 
Illfa IXel Xalc XI. 

62. DFS 1906/14: P. Andersen; opt. 1920 i Herning /2494/: la Ilbl 
Illfagl Vaclf2 VIIc VHIal IXabe Xalb XI. 

63. E T K r 148; opt. 1871 efter Morten Sørensen i Tjørring /2496/ 
benyttet J F m VII , 247 nr. 39: la Ilb Illf Via IVd3d4dlf3f2 Vf2 IXa 
Vele2cl Illal Xalb XI. 

64. ( = 37b) E T K r 1041; opt. 1877 efter Else Marie Fris i Mikkel
borg, Assing s. /2498/: Cl C la Ha VI(a) III(f) IVgg5g6g7 VII(h) Vab 
Vllk IXad Xad XI. 

65. E T K r 1056; opt. 1877 efter Markus Hansen i Arnborg /2501/: 
la Ilb Illf Vlal IVg3g5 XI. 

66. Gg 211; opt. 1873 af P. K. Madssen efter R. Medum i Timring 
/2522/: la Ile Illf Vlalf Vild VII lal IXabelf4 Xab XI. 

67. ETKr 584; opt. 1874 efter Niels Jensen Kile i Torsted /2536/: 
la Ilb Vlal IVg3 Illf IVb2 Vf2 VIIc VHIal IXacbff3 Xalc XI. 

68. E T K r 2351; opt. u. å. af Maren Bonde i Vedersø /2542/: la Ha 
HI(a)f IVg3 VIli VIIIa2 IXacel Xalc XI. 

69. Gg 21 f; opt. 1857 af H. F . Feilberg efter ukendt meddeler i Me-
delby /3141/: la Ha Illf Via IVg2g5 Vlh Vllf VHIal IXacbefé 
Xacb XI. 

70. Gg 21h; opt. 1870 af K. P. Kristensen i Åbenrå /3191/: la Ila 
Illa3 IVg3 Vlal Vel VIf Vild Villa IXacel Xald XI + K 1815.1. 

71. Gg 21g; opt. 1862 af P. Uhrbrandt efter Niels Andersen Brandt 
i Felsted /3224/: la Ila Vel Via III fa Vf2 Vile IXae Xalc XI. 
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Den egentlige historie består af en række løgne, der indrammes af 
kongens (herremandens) proklamation og modpartens udbrud »det er 
løgn«, da faderen beskyldes for at være skurvet, udannet, fattig eller 
på anden måde mindreværdig i forhold til frierens fader. Denne løse 
ramme giver den enkelte fortæller rig lejlighed til at arbejde med stof
fet efter forgodtbefindende, at ombytte, udelade og ændre de enkelte 
episoder, der følger parallelt og parataktisk efter hinanden uden egent
lig stigning, før man når frem til heltens nedfart fra himlen, hvis ofte 
drastiske slutning dog heller ikke synes at afficere modparten. 

Da historiens centralepisode kommer som afslutning1, må alle æn
dringer og tilføjelser finde sted i historiens indledning og midterparti. 
Variationen i det centrale afsnit er registreret ovenfor under sektio
nerne III-IX. I indledningen er tilføjelserne knyttet til sektion I-II, 
enten som fortællinger om heltens mærkelige fødsel og sælsomme 
æventyr, før han begynder at fortælle løgnehistorier, eller som en ind-
ledningshistorie om, hvorledes han overtrumfer de rivaliserende brødre 
og gør prinsessen målløs, før han også gør hende arrig. Dette afsnit 
består altid af episoder fra »Klodshans« (AT 853). 

Disse indledningsepisoder er ikke medtaget i ovenstående motiv
analyse, eftersom de ikke hører med til den egentlige historie. De har 
følgende motiver: 

A: Den mærkelige fødsel (Var. 10,15,17,24,26,27,31,34,49). Episoden 
i den trykte variant (17) genfindes i lidt ændret form i (31,49), der 
begge lader »munke« vokse på træer, enten sønderude (31) eller i 
Grønland (49). En »munk« falder ned og gør et barn i et hyvisnav 
(31) eller lokker et plovhjul (49). Resultatet af denne elskovsforbindelse 
er et drengebarn, der får navnet Per Skytte (49) eller af fortælle
ren bliver lagt i en bundløs træsko og druknet i en vandløs dam (31). 
I optegnelsen fra Odder (34) er helten søn af et plovhjul og en »Pæj-
ter«, der gik post mellem Århus og Randers; i (10) er han resultatet 
af et sammenstød mellem en møllesten og en ambolt, og (15) lader 
»Hjulknoppens Jeppe« tumle ud af et træ, som faderen, der er træsko
mand, saver over. I Himmerland er optegnet en lokaltradition fra 
Frejlev (26) og Vokslev (27): 

1 Som eksempel på den modsatte kompositionsteknik kan nævnes »Den tapre 
Skrædder« (AT 1640), hvor centralepisoden kommer i indledningen: Skrædder 
(skomager) dræber 7 (15, etc.) fluer med eet smæk, medens resten af historien 
består af en række parataktiske episoder, som undertiden afsluttes med giftemål. 
Denne historie vil blive behandlet andetsteds. 
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»På Nørholms mark er en dal, de kalder Grydedal, og der stod de og 
kast kæmper op. I det samme går en bondemand og pløjer, og da kom
mer der en karl til ham, som sagde, at han skulle hen til en konge, der 
boede i Binderup mølle, med et brev. Da siger bondemanden: »Gå hen 
og krilr den ene af de kæmper, der ligger, ved hans knogle, så løfter 
han nok hans ben så højt, du kan køre igennem med et læs hø«. Karlen 
gjorde det, og så gik han igennem. Så går den ene kæmpe hen til bonden 
og han får fat i det ene plovhjul og det kyler han i vejret. Så blev det 
til en dragkiste, og han går ind i den ene skuffe og laver en dreng. Den
gang han kom ud igen, så var drengen i klæderne, men han havde ikke 
noget på hovedet. Så tog kæmpen hans lue og hytter på drengens ho
ved, det var akkurat ligesom når a tager en væggerkurv og hytter på 
mit hoved. Så falder drengen omkuld i furen, og kæmpen kylte drag
kisten i vejret, og det blev til et plovhjul igen, som han satte på ploven 
og så kunne manden plove med det igen. Nu lå drengen og mogte der 
i furen og kunne ikke se. Så fandt han der en kugle, og den put han i 
hans lomme, og så gik han til Binderup mølle og spurgte kongen, om 
Faaer ikke ville have ham at tjene...« (26). 

I (27) skal en karl gå fra Pandum til Lundbæk og kan ikke komme 
over Vokslev å, før Snorupmanden giver ham det råd at krille en kæm
pe, så han falder tværsover åen. De to varianter må høre til samme, 
lokale traditionsgruppe. Binderup mølle, der nævnes i varianten fra 
Frejlev (26), ligger i Vokslev sogn, hvor den anden variant er optegnet. 

Til denne gruppe med den mærkelige fødsel må sikkert også reg
nes (24), hvori der fortælles om et drengebarn, der opholdt sig på en 
lyngbegroet plet mellem himmel og jord, og som en dag fik lyst at 
rejse og rendte lige til kongens gård. 

B: Den store jagt (10,17,23,24,26,27,31,34,49,50,53). I varianterne (10, 
17,24,26,27,34,49) går det mærkelige barn på jagt; i (31) bliver han 
druknet af fortælleren, der selv bliver historiens helt. Var. (10,34,53) 
har placeret jagtepisoden før mødet med kongen; i (17,23,24,31) er 
skytten i kongens tjeneste og vinder i en jagtkonkurrence om prin
sessen, men kongen nægter ham prisen, hvorefter historien fortsætter 
med de lange løgne. I (17) og (34) hugger kongen brænde med næsen. 
Karen Elkjær (50) har gjort jagten til en af heltens løgnehistorier. 

Skyttens jagtmetode og resultater (X921) veksler fra variant til 
variant; af pladshensyn må det være nødvendigt at henvise til de 
trykte optegnelser (10,17,23,27) og give et kort referat af de øvrige. 
I (24) består jagtgeværet af et knivsblad og et skovlskaft; drengen i 
(26) bruger den kugle, han finder i plovfuren, cf. ovenfor, skyder syv 
harer med eet skud og derefter en ulv; (31,34) har ingen enkeltheder 
om jagten; som våben anvendes en hyldebøse (34), medens (49) om-
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taler syv alen grå vadmel og en vognkæp, med hvilke der skydes en 
kronhjort. I (50) omtales blot, at helten skyder en ræv på den anden 
side af en bæk, hvorefter der fortsættes med episode C. Et mærkeligt 
våben af pølseskind omtales i (53). 

For at få vildtet hjem til kongen får helten fåt på den mærkelige 
vogn, der er sammenstykket af løbende, drikkende, arbejdende, kæm
pende, etc. småstykker (10,17,23,24,27) og forspændt med krager 
(17,23,26,27), myg (50) eller »fandens ridehopper«, dvs. græshopper 
(53). I (26) er det fugle, der kommer flyvende med vogndele, og i (49) 
skyder han en stork, der kommer flyvende med pinde, af hvilke han 
laver en slæde. Et nyt motiv er tilføjet i (26): da den gamle skytte 
ser drengen komme med det store læs vildt, »gik han hjem i kongens 
gardsled og mogte så meget skidt i det, te drengen kørte i bløde i det 
og to heste døjede nok for at rykke det i land«. Dette motiv er almin
deligt i fortællingen om »Stærke Hans« (AT 650), hvor det imidlertid 
er helten, der på denne drastiske måde forsinker forfølgerne. 

C: Det store fiskedræt (9,10,12ab,37a,38,49,50,53,56,59,64). Kun to 
varianter, nemlig (10,49) har episoderækken A-B-C; medens to vari
anter fra Hammerum herrred har forbindelsen B-C, idet helten sejler 
sig selv (50) eller vogn (53) over sø (53) eller bæk (50). Sejlturen 
foretages med harve (10,37a,38,49,50,53,64) eller møllesten (9,12ab). 
I (50,56,59) fortælles episoden som en almindelig løgnehistorie, de 
øvrige varianter placerer den som introduktionsepisode til den egent
lige historie. På harve eller møllesten fanges ål (9,12ab,38,49,50, 
56,59), sild (10), eller oddere med ål i halen (37a,53,64). Denne 
fangst køres op til slottet på den sædvanlige, mærkelige vogn (9,10, 
12ab,38,49,53) — »Mæn no i de hæ varrm da håd æ oel strat se, å de 
gang a sie mæ te, så kund a hwærken høør hær si dæn anden hallvuen, 
å de våå syw oer, enden æ oel krømpet sæ igjæn, å så kam dænd anden 
hallvuen« (38). I (50,56) spændes mor og blåne (sky) for harven og 
helten kører op i luften, etc. En østdansk variantgruppe har forøget 
denne episode med motivet om en stegt fugl, der sætter sig på vognen 
og hvis brændte fjer sælges som stenkul (9,10,12ab). 

Fire varianter har indledningen Cl om sejltur i en endeløs, sideløs 
og bundløs båd (3) eller skibe af halmstrå og træsko (37a,53,64). 
Under denne sejlads drukner de to brødre (3), eller broder lider havari 
og reddes op på heltens halmstrå (37a). Helten fortsætter til kongen 
(3) eller fisker med harve undervejs (37a,64), eller jager (53). I (25) 
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sejler tre brødre til England på en stud, der er så lang, at et skib med 
salt er tre dage om at sejle i modsat retning fra ørene til halen (cf. 
X1021.1); studen slår skibet i stykker, og siden da er vandet salt 
(A1115.1). 

Både den store jagt (AT 1890ff.) og det store fiskedræt (AT 1960C) 
findes som selvstændige historier. Det samme gælder det tredje ind
skud, »Klodshans« (AT 853), der foreløbigt er noteret i seks varianter 
af »Den lange løgn«, alle stammende fra Jylland, een fra Tisted amt 
(18) og de øvrige fra Midtjylland (50,51,56,59,66). De har den sæd
vanlige, folkelige form: 

Povl, Per og Jesper Nåsfis rider på frierfærd til prinsessen. Under
vejs finder Jesper en æggeskal, en træskoring og en øgpære. Da han 
kommer ind til prinsessen, siger han »Goddag, jomfru Hederøv«. Hun 
svarer: »Ja, i går var den så hed, min fader han skold syv sogrise på 
den«. Så siger han, om han ikke kunne få et stykke tør æggeskal skoldet. 
Ja, hun var bange for, det skulle sprække. »Ja, så har a her en tåring, 
a kan lægge om den«, og han får den jo op af lommen og viser hende 
den. »Å, vil du ikke sluge en lort«, siger hun. »Da har a og den«, siger han 
og får øgpæren op og viser hende. Men så siger han: »Hukke nogle usle 
små kål har i her. . .« (50). 

I (65) rider Jesper alene til prinsessen, finder undervejs tre tørre 
kolorte, som han stopper i sin taske, for at det kunne se ud, som der 
var noget i den — dette er måske en reminiscens fra »Klodshans«. 

Den egentlige historie er allerede analyseret så indgående, at det 
vil være tilstrækkeligt at tilføje nogle enkeltheder, der ikke har fået 
plads i motivoversigten. 

Kongen er konge i Arabien (44), eller i Danmark (30); i (62) fortæl
les historien om en herregårdsfrøken »i det nordlige Jylland, måske i 
Vensyssel«; (32) lader de tre brødre bo i Hørby, hvis kirke stammer 
fra ræven (cf. Motiv IXf2). Stednavnene i (26,27) er allerede omtalt. 
Bertel Loballe (9) stammer fra Fyn; (38) lader Sjælland være hjem
sted for det store krehus, de store bier, osv., og bierne i (49) findes i 
Grønland. I en række varianter stammer helten fra Fjattrup (30,47), 
Fjatborg (43,45), Fjattenborg (51) og Fjatbjærg (52). 

Helten hedder Bertel (40), Bertel Loballe (9), Bertel Munk (12a), 
Bertel Møller (12b) eller Bertel Buløkse (10). Desuden findes Jeppe 
(17,23,27), Tossejæp (43), eller Hjulknoppens Jeppe (15). En anden 
navnerække er Per (18,25,35) eller Per Skytte (49). Hans findes i to 
varianter (3,70), Mads i een (1) og Løgneklaus i (11). I andre vari
anter er helten sømand (61), munk (6,8) eller hofnar (7). Når historien 
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handler om tre brødre hedder de to ældste altid Per og Poul (30,48, 
50,51,56,59,62,63,65,66,67), medens den yngste hedder Askepot (4), 
Hans (36), Per (18), Esben/Jesper (2,29,30,48,50,51,56,59,62,63,65,66, 
67) med tilnavnet askepot (59) askefis (51), askepisker (2) eller Nås-
fis (30,48,50,56,63,66). 

Den uheldige frier mister livet på forskellig måde ved hængning, 
halshugning, osv. (26,27,47,59,66), fængsles på livstid (30), bliver sla
ve til voldsarbejde (51), skal tjene kongen i tre år (16), får øl skåret 
af brystet (56), eller gildes og sendes over på en ø (46). 

Prinsessen som belønning omtales ikke i (13,38), i (53) reagerer hun 
på en noget voldsom måde: »Men så kam hon i tangker om, te de wa 
løwn, a håd så. Så tu hon mæ å plot mæ å haked mæ så smo, te hon 
brujt mæ te å laj en bøs mæj, å så skød hon mæ hæær nejer, å dæær-
får stoer a hæær i då«. 

Historien om det store, lange hus er i (9) knyttet til en kirke, i 
hvilken tyren står ved alteret og venter på en ko, som en mand træk
ker op gennem kirken; (10) har so-orne og hoppe-hingst; (12a) har 
ko-tyr, medens (12b), det er fortalt af samme person, har so-orne. 
(12b) har også motiv Vlal , der ikke findes i (12a). En lignende usikker
hed findes i (37a) og (64 = 37b), der er fortalt af samme person med 
omkr. to års mellemrum, samt i (29a) og (29b), der synes at være 
fortalt i samme år af samme mand. De forskellige motiver og motiv
kombinationer hos samme fortæller vil fremgå af motivoversigten. 

I afsnit V tilføjer (47) det motiv, at osten tromles med 3-13-1300 
tromler. Grenen i hestens ryg (Vlh) skyder ikke skud i varianterne 
(24,37a,64). 

En del varianter (2,5,11,14,28,40,67,70) lader helten besøge månen 
i st. f. himlen; i (44,62) er han så langt oppe, at han kan se ind i him
melen, og i (4) kravler han op ad et træ og når skyerne; »der sad Ole 
Jensen og Kristen Povlsen og mol bogedgryn«. I (5) henter helten to 
skp. harve, som St. Peder skyldte faderen; i (35) giver St. Peder ham 
et brev med den oplysning, at prinsessens fader har været svinedri
ver, i (3) er det en ræv, der har overtaget St. Peders rolle som postbud. 

Nedfarten fra himmelen (Motiv IXel) ender i rævegrav (27, 40, 43, 
61,66), ulvebo (2,51,56), røverkule (25,68), løppekrat (3) eller bonde
hytte (70), hvor der var en kirke (66), eller gilde (68), barsel/barnedåb 
(2,27,51), bryllup (70), eller hvor din far og min far (56) eller fire 
vognkæppe (40) sad og drak. 

9« 
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Motivet IXf3 findes også i en lidt anden udformning i en selvstæn
dig historie (AT 1875) om en dreng, der puttes i en tønde og griber 
fat i en rævehale gennem spunshullet. 

Var. (70) har tilføjet en ny slutning: Efter brylluppet vender løgn
halsen hjem og opfører sig som om intet er sket. Prinsessen kommer 
på besøg i hans hjem og han opfører sig så tosset, at familjen skam
mer sig over ham. Den flg. morgen findes han i prinsessens seng og 
forældrene får sandheden at vide (K1815.1). I (36) besøger helten også 
sit hjem; undervejs overnatter han i en kro, hvis beboere forsøger at 
myrde ham, men han reddes, takket været kropiges hjælp (AT 956A). 

Til gruppen »løgnehistorier« hører også historien om herremanden 
og bonden (forpagteren), der vædder om at sige den største løgn (AT 
1920C). Herremanden begynder i regelen med at fortælle om den store 
stud med de lange horn (Motiv IVc; X1021.1); modparten fortæller 
om sit besøg i himmelen, hvor han finder grevens far lige så fattig, 
luset eller skurvet som i »Den lange løgn«, og selvfølgelig bliver greven 
rasende og råber »det er løgn«. Denne historie, der også undertiden 
har andre motivkontakter med AT 852, er i Jylland, bl. a. optegnet 
i Resen /1708/, Harboøre1 /2431/, Skærup /2363/, Sir2 /2464/, Hade
rup /2477/, Simmelkær /2487/, Herning /2494/, Stadil3 /2541/ og Vel
ling s. /2533/. De to historier lever ved siden af hinanden, og fortæl
lerne synes altid at kunne holde dem ud fra hinanden, bl. a. har lærer 
F. V. Lind i Herning (ovenfor: var. 61) fortalt begge historier. På 
Sjælland er den korte løgnehistorie kendt i en lidt anden form: En 
trold (herremand) vil som tjenestedreng tage den dreng, der bedst 
forstår at lyve, og ansøgeren fortæller, så godt han formår, om den 
store stald (Olaf), den store kål (Vlal), osv.4 

Disse historier, samt alle de andre, der er nævnt i det foregående, 
må medtages sammen med mange andre, når tiden er moden til at 
skrive den fuldstændige oversigt over de danske løgnehistorier og 
placere dem i det rette forhold til traditionen i Nordtyskland og de 
øvrige skandinaviske lande. Foreløbigt må vi nøjes med at konsta
tere, at de danske æventyrfortællere lyver med megen fantasi og med 
en humor, der måske nok er drastisk, men aldrig kedelig. 

1 Karen Thuborg: Det gamle Harboøre (1928), 249. 
2 Skattegr, Efterslæt 213 nr. 175. 
3 KampDFm 337 nr. 975. 
1 Cf. bl. a. Fr. Carlsen: GI. Køgegård II (1878), 156; H. Hjelholt: Eventyr og 

Sagn fra Valløby (1941), 34. 



»FISKEFANGSTFABLEN« I DEN SKRIFTLIGE 
LITERATUR OG FOLKELITERATUREN 

AF 

LIS THAARUP-ANDERSEN 

INDLEDNING 

Dyrefortællingerne, hvori ræven er hovedperson, og hvis hovedemne 
er rævens og ulvens fjendskab, eksisterede i Midteuropas mid-

delalderliteratur, som de eksisterer i alle verdensdeles folkeliteratur 
af i dag. 

I middelalderen samledes disse fortællinger til mere eller mindre 
godt sammenhængende dyreeper. Det er vanskeligt at afgøre disses 
indbyrdes forhold og det tidspunkt, paa hvilket hvert enkelt er op-
staaet; man kan søge at slutte fra de manuskripter, der er bevaret til 
vore dage; men vi ved ikke, hvor mange der er gaaet tabt, hvad disse 
har indeholdt, og hvornaar de har eksisteret. 

Fire store dyreeper, alle fra Centraleuropa, har især tiltrukket sig 
opmærksomheden: »Roman de Renart« i Frankrig (12.-13. aarh.), 
»Reinhardt Fuchs« i Tyskland (slutn. af 12. aarh.), »Ysengrimus« og 
»Van den vos Reynarde«, senere genoptaget i »Reinaerts Historie«, 
fra Flandern, førstnævnte fra o. 1150, sidstnævnte fra o. 1250. 

Men ligesom disse fortællinger har været en kilde, hvor forfattere 
og fortællere stadig hentede stof, har de givet anledning til uendelige 
diskussioner, lige fra den første halvdel af 19. aarh. til vore dage. 

Især ét spørgsmaal har givet stof til baade forelæsninger, artikler 
og tykke bøger, nemlig spørgsmaalet om rævefortællingernes oprindelse. 

Efter at »Reinhardt Fuchs« for første gang var udgivet 1817 (Mai-
lath og Koffinger, Koloczaer Codex altdeutscher Gedichte) og »Roman 
de Renart« i 1826 af Méon, fremsatte Jakob Grimm i sin udgave af 
»Reinhardt Fuchs« 1834 sin teori om fablernes oprindelse. 

Grimm hævder, at rævefortællingerne har deres oprindelse i en 
indo-europæisk folketradition, og som hovedargument for denne paa-
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stand fremfører han den betydning, han tillægger hovedpersonernes 
navne; ingen af dyrenavnene var »tomme«, »Renart« skulde betyde 
»den, der er stærk i raad«, og »Ysengrimus« »den skærende, den gru
somme«. (Ræven omtales i flere af de franske branches som den, der 
giver gode raad). 

Navnene maatte altsaa have eksisteret paa et tidspunkt, da de 
havde denne betydning, d.v.s. i det 4., 5. og 6. aarh. hos Frankerne. 

Først i 1112 har vi imidlertid et positivt bevis paa, at ulven var 
kendt under navnet »Ysengrimus« (3. bog af Guibert Nogents levneds
beskrivelse). 

Men fordi ulven og muligvis ogsaa ræven dengang var kendt under 
deres navne, følger deraf at fortællingerne om dem eksisterede? — 
Det er sandsynligt, men ikke fastslaaet. 

A. Rothe synes ikke i »Les Romans de Renart«, 1845, at afvige 
meget fra Grimm i sine meninger, skønt han ikke omtaler en indo
europæisk tradition. 

Allerede Potvin påaviser i »Le Roman du Renard«, 1861, rævefor
tællingernes forbindelse med latinske digte; men først Paulin Paris 
fremfører den nye teori om, at de stammer fra de antikke apologer. 

Paulin Paris skriver: »Des le jour ou Rome cessa d'imposer sa langue 
å l'Europe, et quand surgirent de tous les cotés de nouveaux idiomes 
avides d'entrer au partage de la riche proie des lettres latines, on vit 
reparoitre le fond des plus anciens apologues, sous une forme plus ou 
moins altérée. Et comme il y eut toujours dans les Gaules et dans une 
partie de la Germanie un enseignement et des écoles, les fables æso-
piques furent un des premiers, des plus faciles et plus agréables exer-
cices des maitres qui enseignoient, et des écoliers qui apprenoient les 
secrets de la langue dite »grammaticale«, å l'exclusion de toutes les 
autres. Ces exercices, on le pense bien, ne se bornoient pas å réduire 
les anciens apologues en mauvaise prose ou en vers plus méchans 
encore. On ajoutait aux premiers récits des incidens particuliers, des 
reflexions, des moralités nouvelles; et quand le sujet s'y prétoit, on 
le retournoit de cent facons, quelquefois au point de le rendre mécon-
noissable.« (»Maitre Renart«, s. 324-25). 

Det er latinisterne, der har indført apologen i de moderne Iitera-
turer, hvor fortællingerne ofte er blevet noget omformet. Disse om
formede fabler var i begyndelsen kun kendt i skolerne, indtil den første 
»trouvére« fandt paa at indføre dem i folkeliteraturen. 
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Men, siger Paris: »Une création qui, dans tous les cas, ne doit rien 
å l'Antiquité, et qui fut généralement admise dans les domaines de la 
fiction littéraire, c'est l'antagonisme et la guerre du goupil appelé 
Renart, contre le loup appelé Ysengrin.« (»Maitre Renart«, 1861, s. 328). 

I »Etude sur le Roman de Renart«, 1863, forsvarer Jonckbloet kraf
tigt Grimm mod Paulin Paris; han siger, at hvis fortællingerne (saadan 
som P. Paris mener) ikke har germansk oprindelse, men er udviklet 
af de æsopiske fabler, saa maa de bære præg af 'at komme fra disse, 
d.v.s. have en moral ligesom de antikke fabler — men Middelalderens 
rævefortællinger var kun skrevet for at more og underholde. 

Efter Leopold Sudres mening har rævefortællingerne 3 kilder: 1: 
De klassiske fabler, 2: en samling smaa digte forfattet i Middelalderen 
i klostrene og skolerne, 3 : folkeliteraturen. (»Les sources du Roman de 
Renart«, 1893, s. 70.) 

Han hævder altsaa baade den literære indflydelses og den mundt
lige overleverings betydning. Den literære indflydelse som eneste 
faktor tilbageviser han af samme grund som Jonckbloet: fortællinger
ne vilde ikke være blottet for moralsk lære. Gennem skolerne er de 
antikke fabler blevet kendt af folk; mens de circulerede her, er de 
blevet omformet, og det er i denne nye form, de er indgaaet i le Ro
man de Renart. Sidst og ikke mindst har rævefortællingerne imidler
tid faaet stof fra middelalderens folklore, som i Centraleuropa inde
holder elementer baade fra nordiske og indiske fabler. Sidstnævnte 
er kommet til Europa allerede før det 10. aarh. 

Gaston Paris er enig med Sudre om folklorens betydning for ræve
fablerne: »Il me parait probable que le cadre du Roman de Renart 
a été tracé dans la France orientale, vers le Xe. siécle, par un poéte 
latin. Nous ne savons pas ce qu'il y avait fait entrer; mais ce que 
nous y trouvons plus tard se raméne essentiellement å deux grandes 
sources: les contes populaires et les fables gréco-orientales d'animaux.« 
(»Le Roman de Renart«, 1895, s. 32). 

Ligeledes er han enig med Sudre i, at de antikke fabler har paavirket 
rævefortællingerne ad mundtlig vej. 

Grimms teori om navnene kuldkaster G. Paris ved at hævde, at 
tyske navne var almindelige i Frankrig paa den tid, da dyreeperne 
opstod. 

Lucien Foulel, i »Le Roman de Renard«, 1914, stiller sig i sine me
ninger om de franske branches' oprindelse i skarp modsætning til 
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folkloristerne: »Au lieu d'une nation entiére de collaborateurs ano
nymes, nous trouvons, å l'origine du Roman de Renard, vingt-huit 
hommes de lettres.« (S. 565). Stoffet i fablerne er Middelalderens, 
men formen er Antikkens. Det er mere eller mindre studerede folk, 
der er forfattere til fortællingerne; borger som adelsmand mødtes i 
skolerne, og netop fordi disse mennesker kom fra saa forskellige be
folkningslag, blev deres værker saa forskellige. 

Folkloristerne Graf, i »Die Grundlage des Reineke Fuchs«, 1920, og 
Voretzsch, i indledningen til G. Baeseckes »Reinhart Fuchs«, 1925, er 
enige med Sudre i hans teori om, at rævefortællingerne indeholder 
baade antikt, orientalsk og europæisk stof, og ligeledes er de enige 
med ham i, at den mundtlige overlevering har spillet en stor rolle. 

Voretzsch omtaler ogsaa den »nordiske eventyrkæde«, som Kaarle 
Krohn behandler i sin »Bår und Fuchs«, 1888. »Aber die tiergeschichten 
des abendlands stammen keineswege ausschliesslich aus dem orient. 
Gewiss waren auch einheimische tiermarchen vorhanden. Und vor 
allem kommt neben dem ostlichen tiermarchenkreis der nordliche 
tiermårchenkreis in betracht«. (XI.) 

En fabel, som findes saavel i dyreeperne som i andre literære fabel
samlinger, samt i folkeliteraturen paa hele jordkloden, er »fiskefangst
fablen«. Dens hovedtræk er følgende: et dyr (alm. ræv) faar et andet 
dyr (alm. ulv eller bjørn) til at fiske med halen i et hul i isen. Halen 
fryser fast og rives over. 

I det følgende vil de forskellige varianter af fiskefangstfablen, saa
vel de literære som de folkelige, blive undersøgt. 

Først bringes en liste over de literære fabelsamlinger. Dernæst 
bringes en oversigt over de fundne varianter af de enkelte motiver, 
og efter en undersøgelse af motiverne i de enkelte fabler, saavel de 
literære som de folkelige, diskuteres endelig de enkelte varianters 
udbredelse nærmere. 

o 
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Forekomst af »fiskefangstfablen« i literære fabelsamlinger. 
(Forkortelserne oplyses i det følgende.) 

GE 1: Hervieux: Les Fabulistes latins, Odo de Cirington, s. 656, nr. 86. 
GE 2: L. Toulmin Smith & Paul Meyer: Les Contes Moralisés de Nicole Bozon, 

frére mineur, (1889), p. 64, nr. 46. 
GG 1: Heinrich der Glichezare: Reinhart Fuchs (ved Grimm, 1834, s. 726-822) 
GG 2: Oesterley: Steinhowels Asop, 1873, s. 208, nr. 89. 
GG 3: Burcardus Waldis: Esopus, 1584, bog III, fabel 81. 
GG 4: Edmund Goetze og Carl Drescher: Hans Sachs: Samtliche Fabeln und 

Schwanke, V, 1904, s. 300, nr. 787. 
GG 5: Bidermann: Utopia, 1649, 31. 
GV 1: Mag. Nivardus: Ysengrimus, (ved Prien: Reinke de Vos, 1887, I, s. 529-

II, s. 158.) 
GV 2: Martin: Reinaert, II, 6269-6340 (1874). 
RF 1: E. Martin: Le Roman de Renart, I, (1882), branche III, s. 377-510. RF 2: 

sa. bog, VI, s. 667 f. RF 3: VIII, s. 135-42. RF 4: IX, s. 517-23. 
RL 1: Germania, Baechtold: XXXIII, (1888), s. 265-66, nr. 8. 

En litteraturliste med henvisninger til de forskellige landes mundtligt over
leverede varianter må af pladshensyn udelades, men er deponeret i Dansk Folke
mindesamling, hvortil interesserede henvises. Kun skal kildestederne for de danske 
folkelige opskrifter opgives: 
GD 1: Sv. Grundtvig: GI. danske Minder (1861), II, 118, nr. 114 (Vendsyssel). 
GD 2: E. Tang Kristensen: Danske Dyrefabler og Kjæderemser (1896), Dyre

fabler, 40, nr. 51. — GD 3: sst, 4, nr. 1. — GD 4: sst., 105, nr. 177. 
GD 5: Ugens Nyheder (1935), nr. 36 (Dansk Folkemindesamling 1906/15). 
GD 6: Utrykt, optegnet 1945 af Aage Rohmann. (DFS 1906/14, 682, Bornholm). 

Motiverne i »fiskefangstfablen«. 
X — Andre fabler forbundet med »fiskefangstfablen« (foranstillede). 1: fiske

tyveriet. 2: vællingtyveriet. 3: den syge bæ'r den raske. 4: ræven under træ
roden. 5: markdelingen. 6: den forædte ulv. 7: dyret i hestehalen. 8: ræven 
og haren stjæler brød. 9: dyrene i vinkælderen. 10: ræven til barnedaab. 11: 
den syge love. 12: den fulde ulv. 13: ræven smører sig ind i dejg eller smør. 
14: ravnen og ræven. 15: hvepsereden. 16: ulven med tonsur. 17: ulven i 
brønden. 

A — Det narrende dyr. 1: ræv. 2: hare. 3: mand. 4: ulv. 5: høne. 6: tommeliden. 
7: odder. 8: bjørn. 9: væsel. 10: kat. 

B — Det narrede dyr. 1: ulv. 2: bjørn. 3: ræv. 4: grævling. 5: kat. 6: hund. 7: 
abe. 8: hyæne. 9: kanin eller hare. 

C — Skuepladsen. 1: hul i is. 2: brønd. 3: isfrit vand. 4: ikke fiskeplads. 
D — Fiskeredskabet. 1: halen direkte. 2: beholder fastbundet til halen. 
E — Det eftertragtede bytte. 1: fisk. 2: ost. 3: krebs. 4: flæsk. 
F — Bipersoner, der nærmer sig det fastsiddende dyr. 1: dyr. 2: mennesker. 
G •— Følgen af fiskeforsøget. 1: halen gaar af, da dyret vil trække fisken op. 

2: halen gaar af, fordi dyret skræmmes og vil flygte. 3: dyret mishandles eller 
dræbes. 4: dyret bliver siddende. 5: dyret slipper uskadt fri. 

H — Ætiologisk slutning. 
K — Paasætning af en ny hale. 
Y — Andre fabler forbundet med »fiskefangstfablens (efterstillede), jvf.: X. 
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Undersøgelse af Motiverne i »fiskefangstfablen« i de 
literære fabelsamlinger, 

X A B C D E F G H K Y X A B C D E F G H 

*GE 1 
* G E 2 
*GG 1 
*GG2 
*GG3 
*GG4 
*GG5 

16 1 
11 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 

17 

*GV 1 
*GV 2 
*RF 1 
* H F 2 
* R F 3 
* R F 4 
*RL 1 

16 
17 
16 
17 

(1) 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 

1 
1 1 
1 1 

2 3 
(3) 

2 3 
1 

2 3 
1 

2 3 

Undersøgelse af motiverne i »fiskefangstfablen« i folkeliteraturen. 
(Liste over bogtitler findes i Dansk Folkemindesamling.) 

X A 

CS = Skoller 
CS 1 
FC = 
FC 1 
FE = 
F E 1 
FE 2 
F E 3 
FE 4 
FE 5 
FE 6 
FF = 
F F 18 
F F 19 
FLS = 
FLS 1 
FLS 3 
FLS 5 
FLS 6 
FLS 7 
FLS 8 
FLS 10 
FLS 11 
FLS 12 
FLS 13 
FLS 14 
FLS 15 
FLF <= 
FLF 1 
FLF 2 
FP = 
FP 1 

2 1 

13 

1 
Tjercm issei 

1 
Estei 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Finner 

1 
1 
1 

Lapper 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lappet 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2' 
2 
2 
2 
2 
2 

C 

4 

1 

2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

D 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

Sverige 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i Finland 
2 
2 

2 
1 

Permiske Folk 
1 1 1 1 

1 
1 

1 

E 

2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

F 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
1 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

G 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 

3 

H K 

1 

1 

1 

i-<
 

Y 

3 

4 

4 
4 

1 

F P 3 
F P 4 
F W = 
FW 1 
LIT = 
LIT 2 
LIV = 
LIV 4 
GD = 
GD 1 
GD 2 
GD 3 
GD 4 
G D 5 
GD 6 
GG = 
GG 1 
G G 2 
G G 3 
GG 4 
GG 5 
GG 6 
GG 7 
GG 11 
GG 12 
GG 13 
GG 14 
GG 15 
GG 17 
GG 18 
GG 19 
GG 20 

X 

1 

A 

1 
1 

B C 

1 1 
1 1 

Mordvlner 
1 

Litauer 
6 1 

1 1 

1 1 
Liulændere 

1 1 1 
Danskere 

1 1 
1 
4 
1 
1 
1 

Tyskere 

8 
1 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 1 
1 1 
3 1 
1 1 
2 1 
1 1 

4 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 1 

D 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

E 

1 
1 

1 

3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

F 

2 
2 

2 

2 

1 

1 
2 
2 

2 

2 
1 

2 
1 

2 
2 

2 
2 

2 

G H 

3 
3 

2 

2 

2 

3 
2 
2 
4 
1 1 
2 

1 1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
4 
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1G21 
1G 22 
1G 23 
5G24 
XI 25 
1G26 
jH = 

IH 1 
> H 2 
5 H 3 
3N = 
J N 1 
> N 2 
}N 3 
IN 4 
J N 5 
i N 6 
5N 7 
}N 8 
3 N 9 
JS = 
GS 1 
SS 2 
GS 3 
GS4 
G S 5 
GS 6 
GS 7 
G S 8 
G S 9 
GS 10 
GS 11 
GS 12 
GS 13 
GS 14 
GS 15 
GS 16 
GSE = 
GSE 1 
GSE 2 
GSE 4 
GSF = 
GSF 1 
GSF 2 
GSF 3 
GSF 5 
GV = 
GV 1 
G V 2 

X 

8 

A 

2 
1 
3 
1 

B 

1 
3 
1 
1 
1 

Blandet 
Hollændere 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

Nordmænd 

1 

5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

Svenskere 
1 

1 

1 

8 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Svensk 
1 

1 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

ere 
2 
2 
2 

Svenskere 
1 
1 

8 

1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
3 

C 

1 
1 
1 
3 
1 

D E 

1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 

F 

2 

2 
2 
2 

sammen med 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

i Estland 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

i Finland 
1 
1 
1 
1 

Flamlændere 

10 
1 
4 

5 
3 

1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

2 

2 

1 
1 
1 

2 
2 

G H 

2 
3 
3 
3 
2 
X 9 

2 1 

2 1 
2 1 
2 

2 1 
2 1 
1 1 
4 

4 
1 

K Y 

G V 3 
GV4 
G V 5 
GV 9 

1 GV 10 
RE = 
RE 1 
RE 2 
RE 3 
RE 4 
RE 5 
HF = 
R F 1 
R F 2 
R F 3 
R F 4 
R F 5 
R F 6 

4 R F 7 
R F 8 
R F 9 
R F 10 

4 R F 11 
4 R F 12 

HI = 
RI 1 
R I 2 
RI 3 
RL = 
RL 1 
SC = 
S C 2 
SP = 
SP 8 
SR = 
SR 17 
SR 18 
SR 19 
SR 23 
SR 25 
SR W 

X A 

1 
1 
1 
1 
1 

Spaniere 

8 

1 

3 
1 
1 
1 
1 

B 

2 
1 
2 
2 
2 

3 
3 
1 
1 
1 

C 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
3 
3 
3 

Franskmænd 

10 
10 
10 

(1) 

4 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Italienere 
6 

1 

1 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
4 
3 

1 
1 
1 
4 
3 
3 
t 
3 

1 
1 
3 

Ræloromaner, 
1 

Tjekker, 
1 1 

Polakker 
1 1 

2 1 

D 

2 
1 
2 
2 
2 

2 
(1) 
2 

1 
1 
1 

(1) 
2 
1 
1 
1 

(1) 
1 
2 

E 

1 
1 
I 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

F 

2 

2 

2 

2 

Friauler 
1 

Slovaker 
1 

1 
Slorrussere 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

= Hviderussere 
S R W 2 
SU = 
SU 1 

13 SU 2 
SU 4 
SW = 
SW 1 
S W 2 

1 1 
Lillerussere 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Vender 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

2 
2 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 

G 

1 
1 
1 
2 
1 

3 
4 
3 
3 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 

3 
1 
3 

1 

1 

2 

2 
3 
3 
3 
2 

2 

3 
2 
2 

1 
1 
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S W 3 
S W 4 
SS = 
S S 1 
SS 2 
SS 3 
SS 4 
TK = 
TK 1 
TT = 
TT 1 
T T 2 
OS = 
OS 2 

ru = 
T U l 
MO = 
M O l 

X A B 

1 6 3 
1 1 1 

G 

1 
1 

Serber, Kroater 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
Blandet 

Kirgiser 
1 1 

Tatarer 
1 1 

1 1 
Ossefer 

1 3 
: Tunguser 

1 1 
= Mongoler 

1 1 

1 
1 
1 

D 

1 
1 

1 
1 
1 

E 

1 
1 

1 
1 
1 

F 

2 

G 

1 
1 

1 
2 
1 

H K 

1 
1 
t 

Y 

3 

sammen med »Maaneosten« 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

(1) 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 
3 

1 

1 

3 

TI = 
TI 1 
IND = 
IND 2 
JA = 
JA 1 
JA 2 
AF = 
A F 2 
AF3 
A M = 
AM 1 
AM 2 
AM 3 
AM 4 
AM 5 
AM 6 
AM 7 

X A B C 
Tibetanere 

1 
= Indere 

Japaneri 
7 
8 

1 1 

6 4 
J 

3 1 
7 1 

D 

1 

1 

1 
1 

Afrikanske negre 
9 

14 10 
8 4 
6 3 

1 
1 

E 

1 

1 
1 

4 
1 

' Amerikanske negre og 
1 1 

2 
2 
1 
1 

10 1 
1 1 

2 1 
3 1 
3 1 
9 3 
9 1 
1 1 
2 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

F 

2 

G H 

1 

1 

2 

1 (1) 

1 1 
3 

indianere 
1 2 1 

4 
5 
1 
1 1 
1 
1 1 

ENKELTE MOTIVER 

De enkelte motiver i en fabel kan variere i det uendelige, alt efter 
fortællerens fantasi og hukommelse, efter landets og folkets natur; og 
ligeledes kan en bestemt fabel ifølge de samme aarsager kædes 
sammen med mange andre forskellige fabler. En fabel som »fiske
fangstfablen«, hvis hovedmotiv er saa dramatisk, faar meget ofte en 
forklarende, begrundende fabel foranstillet: hvordan faar ræven plud
selig den tanke, at den vil narre ulven eller et andet dyr til at fiske i 
det iskolde vand med halen, saa denne rives af? — fordi ulven har 
bedt om de fisk, ræven netop har stjaalet fra bondens vogn ved at 
spille død. Andre fortællere giver en anden begrundelse; og som fort
sættelse paa »fiskefangstfablen« kan mange fabler bruges, selv om de 
helst skal vise, hvordan det haleløse dyr forsøger at hævne sig. 

X og Y: »Fiskefangstfablen« indledes meget ofte af »fisketyveriet«, 
de to fabler indgaar en naturlig forbindelse, som findes næsten overalt 
paa jordkloden: hos lapperne som hos spanierne, i det indre Sibirien 
som i de Forenede Stater. 

At de i Finland eller Rusland forekommende stjaalne fisk i Olden
borg er blevet til brød, som haren og ræven har tilvendt sig, skyldes 
forfatterens og kunstnerens fantasi eller ydre omstændigheder saasom 
anvendelsen af fisk som næringsmiddel i de forskellige egne. I den 
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serbiske fortælling SS 4, hvor »fiskefangstfablen« blandes sammen 
med »maaneosten«, bliver maalet for tyveriet ost. 

I den skotske version CS 1, hvor byttet ogsaa er ost, gaar en for
tælling, i hvilken ræven og ulven stjæler vælling, forud. »Fiskefang
sten« forbindes her ikke med det foregaaende paa den sædvanlige 
maade. Her optræder den som straffemiddel: Ræven straffer ulven 
ved at spille ham dette puds, fordi han har spist al vællingen. »Fiske
fangsten« som straf findes ligeledes i Flandern, GV 2. Her har ræven 
under foregivende af at gaa til barnedaab tømt deres fælles fedt-
krukke, og da en »udsvedningsmetode« tydeligt viser den skyldige, 
sætter ulven ham til at fiske. I Bourgogne, RF 7, er det smør, den 
vogn er fyldt med, som ræven smides op paa. 

Krohn gaar ud fra bjørne-ræve-fortællingernes nordiske oprindelse 
og bruger denne forbindelse, fisketyveri-fiskefangst, som et bevis paa 
sin teori: I Norden findes disse to fabler næsten altid knyttet sammen, 
fisketyveriet findes saa godt som aldrig i forbindelse med andre even
tyr. Foruden at de i disse egne, efter Krohns mening, skulle have 
deres mest fuldkomne form, skulle de altsaa ogsaa her befinde sig i 
deres naturligste omgivelser. Sammen skulle de to fabler være vandret 
fra nord til syd. Fisketyveriet, der optræder som en slags indledning 
til fiskefangsten, faar ofte mindre vægt end denne, det mister baade 
sin første del, »forstillelsesmomentet«, og sin anden del, det at blive 
kastet op paa vognen, saa det andet dyr blot finder ræven med en 
bunke fisk. 

Men hvorfor skulle en nær sammenknytning af de to fabler i Nor
den være et af beviserne paa deres nordiske oprindelse? De kan lige 
saa godt være opstaaet paa et hvilket som helst andet sted og heroppe 
blot ved lykkelig tilskyndelse være blevet kædet sammen. Desuden 
har Krohn tilsyneladende mest beskæftiget sig med nordisk stof. 
Er den spanske historie »una zorra«, RE 5, hvor ræven møder 
sardinsælgeren, og som ogsaa her er knyttet til fiskefangsten, ikke lige 
saa »fuldkommen« i sin form som f. eks. samme historie i Våstman-
land, GS 3, selvom det i første tilfælde er ulven og i det andet bjør
nen, der fisker og narres af ræven? Modsat: i Frostviken, i det nord
lige Jåmtland, GS 2, indledes fiskefangsten blot ved omtalen af den 
bunke fisk, ræven staar og æder. 

Hvis det endelig, efter at man havde samlet lige så meget stof fra de 
nordiske lande som fra andre lande, skulle vise sig, at forbindelsen 
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fisketyveri-fiskefangst er hyppigere og bedre udformet i Norden end 
i Syden, saa viser det intet om disse historiers oprindelse. Det viser 
maaske, at deres sammenknytning er et nordisk paafund, intet mere. 

Foruden »fiske-« eller »brødtyveriet« forbindes »fiskefangsten« med 
andre eventyr: I de tilfælde, hvor konen, tilkaldt af ræven, kommer 
ned til søen for at prygle det fiskende dyr, hvad er da naturligere, end at 
ræven æder hendes smør eller andre gode ting imedens? f. eks. GSF 2. 

GSF 3 er en variant af samme historie, her æder ræven folkenes 
mad, mens de slaar ulven ihjel; og ræven griser sig til i køkkenet. Da 
han igen møder sin haleløse ven, bilder han ham ind, at han har slaaet 
sig, og at alt det gul-hvide er indvolde og knogler, der er traadt ud. 
Han bliver derpaa baaret af det virkeligt tilskadekomne dyr, mens 
han synger »den syge bæ'r den raske«, SR 25, SS 2 og GG 12. Da det 
forslaaede eller tilskadekomne dyr endelig opfatter meningen af orde
ne, farer det efter drillepinden, der gemmer sig under en trærod. For
følgeren griber fat i en af hans poter, men slipper, da ræven fortæller, 
det kun er en trærod, han bider i, FLF 1, GS 2, RF 9. (I sidste til
fælde kommer den imidlertid før fiskefangsten). 

To andre fabler, som hyppigt findes sammen med fiskefangsten, er 
»markdelingen«, hvor ræven skal dele afgrøden med et andet dyr, og 
»dyret, der bider sig fast i hestehalen«. En »nordisk« fortælling, som 
ofte er forbundet med »fiskefangsten«, er rævens »gaaen til barnedaab«, 
f. eks. GV 2, RF 3, 4 og 5. Ræven spiser dyrenes fælles krukke med 
lækkerier under foregivende af at skulle gaa til selskab. Endnu nogle 
fabler findes i forbindelse med »fiskefangsten«, f. eks. »den syge løve« 
og »ravnen, der fralokkes osten«, som er kendte literære fabler. I de 
literære fabelsamlinger, hvori »fiskefangsten« findes, er det »ulven med 
tonsur« og »ulven i brønden«, der går forud for den. 

A: I Europa og Asien er ræven omtrent ene om at have det narrende 
dyrs rolle. Det skyldes mange faktorer, at det er repræsenteret af 
væselen i AF 2, af katten i AF 3, af odderen i JA 1, af bjørnen i JA 
2, af haren i GG 14, AM 2 o. a., af hønen i RI 2, af tommeliden i 
SW 3 eller af et menneske i GG 24 og RE 1. 

Først og fremmest akklimatiseres en historie som sagt i forhold til 
det land, hvor den optages eller opstaar, f. eks. opfattes den lille, 
vævre hare eller kanin i Amerika paa samme maade som ræven i 
Europa, og det samme er tilfældet med væselen eller sjakalen i Afrika. 
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I øvrigt spiller saa mange tilfældigheder ind: forfatterpaafund, 
daarlig hukommelse, eller, og det er sikkert ofte tilfældet, paavirk-
ning fra andre eventyr. I dyreeperne om rævens og ulvens fjend
skab er disse to naturligvis hovedpersonerne. 

B : Ligesom udvalget af de dyr, der repræsenterer den narrende 
person, er temmelig begrænset, er udvalget af de dyr, der repræsen
terer den narrede, det ogsaa. Men i den første gruppe var der kun 
én dominerende skikkelse: ræven (og de dertil svarende dyr i andre 
verdensdele). I denne gruppe strides 2 dyr om rangen som den domi
nerende: bjørnen og ulven (svarende til hyænen i Afrika). 

Foruden disse to findes grævlingen: GG 1, katten: GV 1, aben: 
JA 2, hunden: AF 3, kaninen: AM 5, haren: AM 4, ræven: GS 10, 
GSF 5, GG 14, SW 3, OS 2, AM 2, o. a. At ræven er stærkt repræsen
teret, skyldes sikkert ofte rolleombytning. 

De to dyr, bjørnen og ulven, som kæmper om det narrede dyrs 
rolle, behandles indgaaende af Krohn i hans »Bar und Fuchs«, hvor 
han søger at bevise, at bjørnen er det oprindelige dyr. Dette hævder 
han ved at vise, at bjørnen optræder i de egne, hvor historien er 
nærmest »urformen«. 

Denne urform er følgende: Ræven spiser fisk om vinteren. Bjørnen 
beder om en andel, men faar nej: han kan selv fiske. Bjørnen skal 
stikke halen ned i en vaage og holde den ubevægelig, til fiskene bider 
paa. Ræven opfordrer til taalmodighed. Til sidst, da bjørnen mener, 
at en masse fisk har bidt sig fast, trækker han til, saa halen rives over. 
Der er tre grundtræk, siger Krohn: halen, fiskene, isen. Hvor et af 
disse er forsvundet, er fablen ufuldstændig. 

Forekomsten af is og især tilfrysningen af en vaage paa forholdsvis 
kort tid forudsætter kold vinter, og Krohn mener da ogsaa, at fablen 
er af skandinavisk oprindelse. 

Den skulle være opstaaet i Norge-Sverige og herfra have bredt sig 
til det vestlige Finland, nordlige Ingermanland, Lapland, Estland, 
Tyskland og Skotland, hvorfra Englænderne skulle have bragt den 
videre til Amerika, hvor negrene almindeligvis har ombyttet bjørnen 
med den ligeledes korthalede kanin, AM 5. 

Endelig skulle denne form, stadig med ræv pg bjørn, være kommet 
direkte til Rusland under varægertoget (og altsaa før aar 1000 have 
eksisteret i Skandinavien). I Rusland skulle ulven have indtaget 
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bjørnens plads. Kolmatschewski (henv. fra Krohn, s. 41) mener, at 
den æsopiske fabelliteratur, hvor ræv og ulv ofte stilles overfor hin
anden, gennem middelalderens dyreeper og fabelbøger har paavirket 
folkeliteraturen og forvandlet den oprindelige bjørn til en ulv. Denne 
personvekslen kunne iøvrigt støttes af bjørnens forsvinden fra Europa, 
medens ulven stadig fandtes der, ligesom i Rusland. 

Med denne nye person skulle fablen have bredt sig fra Rusland til 
Nordfinner, Mordviner, Ungarer og Osseter. 

I Finland er den »skandinaviske« og den »russiske« form stødt sam
men. Den skandinaviske med bjørnen, som river halen over for at 
trække fiskene op eller for at undslippe de personer, ræven tilkalder, 
findes i en del finske varianter. 

Den russiske form med ulven, som prygles eller slaas ihjel af til
fældigt kommende personer, findes her i en finsk variant. De to for
mer blandes ofte sammen, et træk fra den ene gaar over i den anden. 
F. eks. navngives brønden eller vaagen, hvor beboerne henter vand, 
ofte i den »skandinaviske«. Dette navn, »ilmola«, findes ligeledes i den 
»russiske«, men kun indenfor Finlands grænser. 

Mod Krohns antagelse om, at fablen allerede omk. aar 1000, og 
med bjørnen som det fiskende dyr, skulle være kommet til Rusland 
fra Skandinavien, indvender E. Aspelin, at fablen i Tyskland, Syd
europa og Rusland har saa mange lighedspunkter (1: ulven optræder, 
2: ræven tilkalder ikke folk, da denne sidder fast, og 3: kurv benyttes 
ofte som fiskeredskab), at det er sandsynligere, at fablen er vandret 
fra Midteuropa til Rusland. 

Krohn forsvarer sig herimod ved at paavise, 1: at eventyrkæden 
findes i Skandinavien og Rusland, 2: at den kendsgerning, at ræven 
ikke tilkalder folk, maa være en tilfældighed, 3: at en kurv benyttes 
i én finsk variant. 

De to sidste af Krohns argumenter har ingen vægt: man kan ikke 
forsvare en teori med at henvise det, der strider herimod, til tilfældig
heder, og den enkelte finske variant, hvori kurv benyttes, kan skyldes 
isoleret russisk paavirkning eller — tilfældighed 1 Hvad det første 
angaar — hvorfor kunne Rusland ikke baade have været under vest
lig og sydvestlig paavirkning? 

Krohn gaar ud fra, at fablen er opstaaet der, hvor den optræder 
enklest. Men hvorfor kan den ikke gradvis have opnaaet denne form 
gennem bortfald af modsigelser og unaturlige træk? Fablen kunne 
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være kommet sydfra, i Nordeuropa have opnaaet den form, den har 
som led i den »nordiske eventyrkæde«, og netop paa grund af dens 
indtræden heri have opnaaet og bevaret denne enkle, klare form. 

C: Er vinteren saa kold i det land, hvor fablen fortælles, at frost 
indtræffer? eller er vandets tilfrysning et ukendt begreb for tilhører
ne? Dette klimatiske forhold er en af de afgørende faktorer for fablens 
form. 

I alle de europæiske lande, hvor fablen er blevet undersøgt, i Asien, 
samt i Amerika er der repræsentanter for den type, i hvilken dyret 
uden benyttelse af beholder fisker med halen i vand, hvis overflade 
fryser til og paa denne maade tilbageholder den fiskende stakkel. 

I Finland er hullet meget ofte hugget af landsbyens eller egnens 
beboere, og disse dukker derfor ofte op, naar dyret er frosset fast med 
sin hale. Undertiden skraber eller hugger dyrene selv hul i isen, men 
oftest fortælles intet om, hvordan hullet i isen er opstaaet. 

Endelig kan fiskepladsen være en brønd, som f. eks. i FE 1 og 3. 
I de egne, hvor is er et ukendt begreb, fisker dyret med en beholder 

bundet til halen. I en noget ændret variant, AF 2, er byttet flæsk, 
som erhverves i væselens hule. 

D: Som vi har set, retter fiskeredskabet sig naturligt efter fiske
pladsen: hvis der fiskes i vand, der fryser til, benytter dyret næsten 
altid sin hale uden anvendelse af beholder. Dette er saaledes tilfældet 
i den svenske, GS 1, som i den schweiziske, RL 1, samt i hollandske, 
flamske, litauiske, estiske, danske, norske og amerikanske varianter. 

1 de japanske varianter, JA 1 og 2, benyttes heller ingen beholder; 
men i JA 1 er et riskorn klæbet fast til rævens halespids. 

Blandt de tyske, franske, italienske, spanske, slaviske og asiatiske 
varianter findes fablen baade med og uden beholder, som kan optræde 
i form af en kurv, en spand, en potte, et krus eller en sæk. 

Denne beholder trækker dyret ned, fordi den fyldes med is: RF 3, 
med sten: GG 23, 24, RF 9, RE 1 o. a., med fisk: RF 1 eller med 
vand: RI 3. I TK 1 fryser baade hale og ben fast, men varianten her 
er ikke en egentlig fiskefangstfabel, den har blot visse af dennes træk. 
I AM 6 fisker ulven med hale og poter gennem fem huller i isen. 
I AF 2, hvor byttet ikke længere er fisk, men flæsk, benytter hy
ænen ogsaa direkte halen til at erhverve sig byttet: den stikker halen 
ind i væselens hule, for at denne skal binde flæsket fast deri. 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 10 
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E: Selve fablens navn fortæller, hvad det eftertragtede bytte i al
mindelighed er, nemlig fisk. Herfra er der kun meget faa undtagelser, 
saafremt fablen skal beholde sin karakter: 

I den litauiske fabel, LIT 2, er det krebs, ræven fører ulven ned til 
dammen for at fiske, og i den afrikanske, AF 2, er det flæsk, der skal 
bindes til hyænens hale. I fire varianter er ost det eftertragtede; men 
fablen er her blandet sammen med en anden fabel, som er almindelig 
baade i den skriftlige og den mundtlige Iiteratur: maanen, der spejler 
sig i vandet eller isen og tages for en ost. 

I den skotske variant, CS 1, skal osten blot dækkes med halen, til 
der er ro til at spise den. I den franske fortælling, RF 2, er der slet ikke 
tale om et bytte: halen bliver revet af under leg, ligeledes i RF 8, 
hvor ulven for at blive lige saa velnæret som ræven binder sin hale 
fast i en klokkestreng, hvorved den afrives. 

I den italienske, R i l , foreslaar ræven ulven et bad i det kolde vand, 
hvorved halen fryser fast. Den kirgisiske fabel, TK 1, har næsten intet 
af fiskefangst-motiverne: Ulven har spist Tommeliden og en kamels 
indvolde, Han hører en stemme i sin mave og beder ræven om hjælp. 
Denne er straks beredvillig: ulven skal først løbe meget stærkt, derpaa 
sætte sig paa isen! Hale og bagben fryser fast, og en forbipasserende 
slaar ulven ihjel. 

F : Naar et levende væsen paa en eller anden maade er kommet i 
den hjælpeløse situation, at det sidder fast, opstaar let frygten for 
eventuelle angriberes komme. 

Dette moment er ubevidst indført i fiskefangstfablen: naar det fi
skende dyr sidder fast med sin hale, dukker ofte en eller flere angri
bere op. Dette truende element forøger fortællingens spænding og 
popularitet; det glemmes ikke, naar historien genfortælles, og det 
findes da ogsaa i et saa stort antal varianter, at næsten ethvert land 
kan fremvise det. 

De eventuelle bipersoner bliver en bestemmende faktor for fablens 
videre udvikling: dyret slider sig løs af frygt, naar de nærmer sig, 
eller af desperation, naar de prygler det, eller det bukker under for 
angrebet uden at være kommet løs. 

Som allerede nævnt, er ankomsten af mennesker naturlig i de til
fælde, hvor dyrene fisker i et hul i isen, som disse har hugget: vi be
finder os allerede i en verden, hvor baade mennesker og dyr eksisterer. 

I 
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Menneskene kan være nærmere bestemt som: en kvinde, en vaske
kone, bønder, en jæger eller en bondefamilie; men ofte faar vi intet 
nærmere at vide om dem. 

Ofte kommer hunde til stede sammen med menneskene, eller ræven 
tilkalder dem alene. I FE 5 henter ræven baade en hund (som samler 
sten op) og en kat (som har en stok med). 

I en del tilfælde kommer bipersonerne tilfældigt tilstede, og meget 
ofte optræder de kun i det nødstedte dyrs fantasi: det tror eller bli
ver indbildt, at de kommer, som f. eks. RF 10, RE 4, GG 3 og RF 3. 

G: »»Hille Krø Pine, jeg maa afsted!« raaber den og flyver til, saa 
Halen slap af i Røvenden, og der sidder den den Dag i Dag.«— Som det 
gaar ulven i den danske variant GD 2, gaar det i et utal af varianter 
det fiskende dyr. Naar angriberne kommer, slider staklen sig løs og 
flygter uden hale eller blot med en lille stump. 

Dyret opnaar imidlertid ikke altid at slippe væk; i RF 10 fanges 
ulven, i FP 1 lemlæstes dyret, og i mange varianter prygles og dræbes 
det, som i SR 18, FP 3, 4 og TK 1. 

Den spanske variant af fiskefangstfablen, RE 4, der er i forbindelse 
med »den syge løve«, som ræven ikke vil besøge, da ingen spor fører 
ud af hulen igen, indeholder i sig selv et træk fra en anden fabel om 
en syg løve: ulven, der flaas paa hoved og poter nær, (jvf.: Martin: 
Roman de Renart, X). 

I flere finske varianter gaar, ifølge Krohn, blot haarene af halen. 
I RI 3 drukner ulven, da beholderen, der er bundet til dens hale, 

fyldes med vand og trækker dyret ned. 
Katten lokker i AF 3 hunden til at fiske fra en høj skrænt og faar 

den stadig til at rykke nærmere afgrunden. Til sidst styrter hunden 
ned. 

H: Ligesom paa alt andet vil menneskene ogsaa gerne kunne give 
en forklaring paa de forskellige dyrs udseende. Hvis en naturlig for
klaring ikke synes at være at finde, laver man en forklaring selv: man 
digter en historie eller benytter en allerede kendt, som kan bruges 
paa det paagældende dyr. 

Størsteparten af de varianter af fiskefangstfablen, hvor bjørnen 
eller et andet korthalet dyr spiller det fiskende dyrs rolle, har »ætiolo
gisk« slutning. Dette er saaledes tilfældet i mange nordiske fortællin
ger, i AF 2, hvor det drejer sig om hyænen, i AM 5, hvor kaninen 

10« 
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fisker, og i GG 1, hvor det er grævlingen. Det siger sig selv, at fablen 
ikke kan bruges ætiologisk om et af naturen langhalet dyr. 

Den skotske fabel, CS 1, hvor ulvens hale fryser fast, har imidlertid 
ætiologisk slutning! Krohn betragter dette som et af beviserne paa, 
at bjørnen og ikke ulven var det oprindelige dyr i historien. Men 
fablen kan jo være kendt her i flere skikkelser, som derpaa er blevet 
blandet sammen af en mindre heldig fortæller. 

Endelig kan den japanske JA 2 fremvise en helt anden ætiologisk 
slutning: af lutter anstrengelse for at faa halen trukket op af isen, fik 
aben sit røde ansigt! 

K: I de varianter, hvor fablen ikke skal forklare et dyrs korte 
hale, men hvor haletabet betragtes som en tilfældighed, opstaar tan
ken om at erstatte den mistede hale med en ny. Eksempler paa en 
saadan udvidelse af fiskefangstfablen findes baade hos Tyskere, Fransk
mænd, Rætoromaner og Italienere. 

Oftest laves den nye hale af hamp eller straa, og denne har saaledes 
ogsaa en chance for at blive ødelagt. Dels elsker man at gentage en 
god historie, dels er det ikke almindeligt at se en ulv med kunstig 
hale, saa hvad er naturligere, end at denne ogsaa gaar tabt. I GG 25, 
R F 3, 5, 12, RI 1 og 2 ødelægges den nye straa- eller hamphale igen, og 
i enkelte varianter omkommer dyret tillige, f. eks. i RI 1. 

I RF 1, 2 og 6 faar ulven sat en »jernhale« paa hos smeden; men 
da jernet er gloende, da det sættes paa ulven, flygter denne hylende. 

Hverken ætiologisk slutning eller paasætning af ny hale findes i de 
literære fabler; da ulven altid optræder som det fiskende dyr i de 
literære fabler, er en ætiologisk slutning udelukket, og da fablen her 
ofte fortælles sammenkædet med andre, er der ingen grund til at 
trække fablen yderligere ud ved paasætningen af en ny hale. 

Fiskefangstfablen i den skriftlige literatur er i det store og hele den 
samme som i folkeliteraturen; men om fablen er gaaet fra den skrift
lige til den mundtlige literatur eller omvendt, er umuligt at afgøre. 
Dels er der gaaet mange former forud for dem, vi kender, dette gælder 
selvfølgelig især i folkeliteraturen, dels kan man ikke opstille regler 
for en fabels udvikling, da den er ganske vilkaarlig. Eksemplerne her 
viser, hvor mange faktorer der spiller ind. 
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»Sin Opfattelse af Tilværelsen har man fra 
Roden.« J V J : »Kors og Hammer«, 1921. 

Det turde paa forhaand være en haabløs opgave at grave fuld
stændig til bunds i Johannes V. Jensens barndom og oplede alle 

dens skjulte og velkendte inspirationskilder, som han læskede sig ved 
et langt liv igennem. Men det synes en given ting, at barndomshjem
met var hans digtnings aandelige forudsætning, og hvis man begrænser 
opgaven til at omfatte en mosaik af dem, som stod JVJ nær i hans 
tidligste aar, kan i det mindste visse motiver i det senere forfatterskab 
stilles i en ny belysning. 

Om JVJs fader, dyrlæge Hans Jensen, som trofast praktiserede i 
Farsø fra sin embedseksamen til sin død, findes der forskellige udsagn, 
som tilsammen kan medvirke til at trække konturerne op omkring 
en særpræget personlighed. 

Jens Marinus Jensen citerer (i »Tidsskrift for dansk Folkeoplys
ning«, 1928) en skildring, som Chr. Houmark har givet af JVJs fader, 
og som her gengives noget forkortet: 

»Dyrlæge Hans Jensen var ejendommelig, først fordi han besad 
rige, aandelige Egenskaber, først og sidst dog i Kraft af den stærke, 
næsten høvdingeagtige Magt og Indflydelse, som han øvede paa en
hver, som kom ham nær. [.. .] Han fortsatte gennem sit lange Liv sit 
Arbejde og sine Forsøg paa at trænge ind bag det Mørke, som danner 
Skellet mellem Liv og Død. Hvor langt han naaede, fik kun faa at 
vide. [. . . ] En Seer var og blev han, en Seer, hvem Gud havde skænket 
sære og sjældne Gaver. Han »profeterede« ikke, men det hændte, at 
han ganske stille, og med et Blik, og en Stemme, der var gennemtrængt 
af Ærbødighed for Livets og Dødens majestætiske, ophøjede Hemme
ligheder, forklarede og udlagde ud fra sin Erfaring, ud fra sin Tænk
ning. Han var ikke en Egnens eller Landets »Troldmand« eller »klog 
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Mand« i folkelig, overtroisk Forstand, han var en Mand, der havde 
lyttet og gættet sig ind til det der for os andre er uforklarligt, som 
Underet selv. Han var ydmyg i sin Forsken, ydmyg overfor, hvad 
usynlige Magter for ham gjorde synligt og næppe fatteligt.« 

Et andet samtidigt indtryk gemmer sig i en kronik af læge Emil 
Fog (Politiken 20. 1. 1933): »JVJs Fader staar for Erindringen som 
den interesserede Ungdoms Ven og Vejleder. Han efterlod paa den 
unge Indtryk af stor Aandsmagt. Den som besøgte Hjemmet, husker, 
at der var godt at være, og at han stedse gik derfra med en Lysning 
i Sindet.« 

Thit Jensen, JVJs ildfulde søster, har i Nationaltidende, 17. og 18. 
11. 1915, skrevet om barndomshjemmet under den udmærkede titel 
»Alt for meget Blod« og fortæller her om faderen, hvis kontor var 
fyldt med »spændende Bøger om Religion, Religion i alle Lande, i 
alle Genrer, Religion i Fortid, Nutid og Fremtid, en begavet, noget 
sær Mand, der tog Livets fine Lækkerbidsken for sin Mund: et inder
ligt Samliv med sig selv!, der har siddet i Aarevis og støbt de Kugler, 
som hans Børn, ladet til Tænderne med mødrene Livsdrift, fo'r ud i 
Verden med. [ . . .] Den den Gang 13-aarige satte sig en Dag hen at 
gruble over Verdensskadens dybeste Aarsag. Og hun kom tidligt til 
sin Barndoms Spørgsmaal: Fader, hvad er Religion? — Det er Bøger, 
der staar Hylde op og Hylde ned, men i Menneskers Vandel er der 
ingen.« I erindringsbogen »Hvorfra-Hvorhen«, 1950, s. 11, fortælles 
det, at et besøg i faderens kontor var »som at gaa ind i et levende Lek
sikon«. Det meget forskellige, som udgjorde den aandelige næring, 
gjorde sindet overspændt og fantasirigt. 

Det mest fængslende vidnesbyrd om dyrlæge Jensens forbløffende 
aandslivlighed faar man imidlertid gennem ham selv i hans to smaa-
skrifter »Fordømmelseslæren« og »Spøgeri«, som han udsendte ano
nymt henholdsvis 1897 og 1899. Anonymiteten er næppe begrundet i 
fejghed, men snarere i et ønske om, at de skildrede begivenheder ikke 
blev alt for punktligt stedfæstet. 

Fordømmelseslæren blev udsat for en række bidske angreb; bl. a. 
har Johannes Jørgensen polemiseret imod den i »Helvedfjender«, 
1898. De øvrige hudflettere fik følgende svar af Hans Jensen i Pol. 
9. 2. 1898, uden at han iøvrigt følte sig foranlediget til at afmaskere 
sig: »Der har været ymtet en Del om min Kristendomsbekendelse, 
men vi kan jo ikke alle være lige renlivede i Troen. Jeg skrev mit 
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Skrift i Humanitetens og Menneskekærlighedens Navn.« Schandorph 
havde forsynet bogen med et forord og mente, at dens forfatter »er 
sikker paa at staa paa kristen Grund«. (Sml. Aakjærs bemærkninger, 
Saml. Værker, IV, s. 62.) 

I sin polemik mod Indre Mission viser Hans Jensen sig som en 
omhyggelig bibellæser, der ingenlunde staar tilbage for sine modstan
dere, naar det gælder om at begrunde et synspunkt med et skriftsted 
og fælde en modstander med et bibelcitat. Hans bog aabenbarer et in
timt kendskab til sekteriske og religiøse emner. I indledningen pla
cerer han sig selv uden for de professionelle kritikere og videnskabs
mænd, han er hverken »Teolog eller Hebræer«, men hører til den lille 
gruppe, som spørger: Maa vi være her? Hans valgsprog er: »Paa det 
jævne! Koldt Vand i Blodet 1« 

Paa baggrund af disse milde ord bliver den vrede, som dyrlægen 
lægger for dagen i sin omtale af inkvisitionen og heksedomstolene, saa 
meget mere iøjnefaldende. »Aldrig har Præster syndet mere, end da 
de indstiftede Dogmet om Djævelen.« (s. 64.) I disse tankegange 
følges han af JVJ, der jo senere har udtalt sig med forbløffende vold
somhed mod middelalderens overgreb og religiøse tumulter. Hans 
Jensen finder, at Biblen med sine mange modsigelser ingenlunde er i 
stand til at give menneskene en bestemt forestilling om livet efter 
døden. »Fra 1. Cor. 15,36-44 siger Paulus, at Legemet ikke opstaar 
paa den yderste Dag, men at Sjælen i dets Sted iklædes et ukrænke
ligt aandeligt Legeme, en Tankegang, der ikke ligger Spiritismen 
fjernt.« 

Om Indre Mission paastaas det, at verden aldrig har set en mere 
hjerteløs, meningsløs og modbydelig lære. Fordømmelseslæren maa 
bekæmpes, selv om »vort Gudsbegreb kan have udfoldet sig forskel
ligt«. Velanbragte illustrationer er de mange lunerige og indignerede 
typebeskrivelser i bogens sidste del af folk, som fordømmelseslæren 
kvalte. 

Spøgeri, 1899, bestaar for førstedelens vedkommende af en regulær 
samling spøgelseshistorier, hvor der synes at være visse fællestræk 
mellem »Spøgeriet paa Munksgaard« og JVJs himmerlandshistorie »Ud-
flyttergaarden« (1898) og muligvis ogsaa til begyndelsen af »Tre og 
tredive Aar« (1897). En lille, okkultistisk interesseret diskussionsklub 
danner fortællingernes ramme; gruppen støtter sig til en række vi
denskabsmænd, heriblandt Lodge, Wallace, Lombroso og Crookes, 
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som alle er overbeviste spiritister. De samme herrer betegnes i Thit 
Jensens erindringer, s. 9, som de mænd, faderen »aandeligt dyrkede«. 
Crookes arbejdede med at maale kræfter, der udstraaler fra manife
sterede medier, og JVJ benyttede den berømte videnskabsmand som 
model til Hall i »Madame D'Ora«, 1904; men først i forordet til »San
gerinden«, 1921, røber han sine forlæg. 

Den behændigt skrevne bog slutter med en lille bekendelse fra en 
»overbevist Spiritualist«, en glose, som JVJ iøvrigt senere bruger baade 
i »Madame D'Ora« og »Sangerinden«. Maaske burde denne gennem
gang afrundes med en prøve paa dyrlægens skrivekunst, fx. følgende 
karakteristiske uddrag af 8. kap.: 

»Det var en yndig Skærsommernat hen midt i Juni Maaned. Lyst, 
blikstille. Dampende Grødevejr. Engene laa indsvøbte i bløde, kølige 
Taager, Fjordbakkerne spejlede sig ludende i den sølvglitrende Fjord. 
En hel lille Flaade af Fiskerbaade styrer en efter en østen om Tan
gen, ud i det aabne Vand, lydløst som Dødssejlere, [udhævet her], 
langsomt, sindigt, støbt som Studebefordringer ind paa Strandvejen. 
Kun af og til høres dæmpet Tale ude fra Flaaden, af og til et tungt 
Klask af en Tovende, der plumper i Vandet.« Denne yndige stemning 
er som klippet ud af »Einar Elkær«. 

Otto Gelsted skildrer i sin bog om JVJ, 1938, et besøg hos dyrlæ
gen, som tog ham med ud i den lille have og talte meget bevæget om 
sin afdøde søn Andreas, »den bedst begavede af mine børn«. Han pe
gede paa en solbeskinnet plet og sagde, at det var der, Andreas under
tiden kom til ham og talte med ham (s. 9 ff.) 

Thit Jensen siger i sine erindringer (s. 63) om faderen: »Han var 
overbevist Spiritist saa længe jeg mindedes.« Men JVJ hævder det 
modsatte. Om faderens religiøse overbevisning finder man i den meget 
betydelige myte »Ved Livets Bred« (1925) disse faa linjer: »Min Fader 
var erklæret Kristendomsfjende; en Overgang var han Spiritist; men 
mod Slutningen udtalte han til mig, at han ikke ønskede sig noget an
det Liv; han havde haft nok i dette ene.« 

Med stor elskværdighed har Otto Gelsted paa given foranledning 
uddybet, hvad han skrev i 1938, saaledes: »Dersom JVJ har sagt at 
hans fader ikke var overbevist spiritist til det sidste, saa vil jeg tro 
paa JVJ, han var en sanddru natur og jeg tror ikke at han i et saadant 
tilfælde ville lide af erindringsforskydninger eller lade sig paavirke 
af ønskedrømme. Den gamle dyrlæge stod hans sønlige hjerte nær. 
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[. . .] Men hvad vil det sige at være overbevist spiritist? At dyrlægen 
da jeg traf ham, var overbevist om at Andreas levede og besøgte ham, 
kan aldeles ikke betvivles. Derfor kan der jo godt være meget i spi
ritismen, som den kloge mand efterhaanden tog afstand fra.« 

En del af dyrlægens synspunkter genkendes i en let forvirret ar
tikel »Om Spiritismen«, som JVJ skrev i Studenterbladet, 29. 8. 1895; 
den sank bort i lykkelig glemsel, men naaede at røbe hans stærke til
knytning til hjemmet. (Sml. artiklens slutning med slutningen af 
første afsnit i »Spøgeri«.) Senerehen beskæftigede JVJ sig med spiri
tismen i »Madame D'Ora«, hvor han formodentlig afreagerer fra en
hver rest af paavirkning, samt i »Sangerinden«. I Social-Demokraten, 
18. 2. 1925 udtrykker han sig saaledes: »Trods alt Bordbenshumbug 
er det dog Kernen: er nogen af de Døde kommen tilbage og har for
talt os, hvad der er paa den anden Side?« 

»Tilblivelsen«, 1951, henregner spiritismen til »synderne«, og i »Min
dets Tavle«, 1941, afsnittet om Bjørnson, gøres den til en farsot. Men 
det er også det hele. 

Gennem dyrlægens travle og tillidsfulde, livsnydende personlighed 
modtog hans børn et væld af flammende interesser, og han skænkede 
dem en aandelig arv, hvis stærkeste bestanddele var respekten for 
kundskaber, en sejg selvstændighedsfølelse og en varmende mildhed. 
Børnene har forvaltet arven paa forskellig maade, men en dokumen
tation af JVJs manglende fordragelighed og umilde despekt for sag
lighed, hans intolerance og verbale diktatur, vilde alligevel blot blive 
fragmentet af en sandhed. 

Vidnesbyrdene om moderen, Marie Kirstine Jensen, er færre, men 
virker næsten stærkere. I erindringsmyten »Barndommens Sig«, 1932, 
fortæller JVJ om hendes og broderens »sande illiterære Hedenskab«. 
JVJ var tidligt opmærksom paa denne »sande store Gudløshed«. Saa 
tidligt som i 1901 har han i en korrespondance til Politiken: »Bonden 
fra Lemvig«, 15. 7. (med titlen muligvis taget efter et digt af H. P. 
Holst), fortalt om himmerlandske bondeslægter, der nok gik i kirke 
og »bandte flittigt ved Satan«, men som religionen aldrig naaede. Han 
gentager ordene i den mageløse himmerlandshistorie »Andreas Oluf
sen«, 1904, og paa samme maade bliver Germund i »Skibet« til en hed
ning, trods sin daab. 

De faa, godt gemte steder, hvor JVJ taler om sin moder (det vold
somme og uforløste veraab i »Verdens Lys«, sidste digt, og »Den jydske 
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Blæst«, digtets tredjesidste strofe) dirrer af den smerte, han følte ved 
hendes lidende tilværelse. Hans harme over moderens bodsgang, naar 
hun efter en fødsel maatte løses ind i kirken af præsten, kommer dulgt 
til orde i »Kvinden i Sagatiden«, 1942, hvor man finder følgende korte 
passus: »Der lever endnu Folk hvis Mødre har maattet gaa Kirkegang 
som Renselse for at have faaet et Barn!« (s. 232 ff.) (Sml. »Form og 
Sjæl«, 1931, Ibsens Ikonografi: »Kvindernes Indespærring, Religio
nens Aag, altsammen forsvundet nu . . .« . Se desuden Thit Jensens 
erindringer, s. 103.) Den varme, hvormed JVJ omfattede sin moder, 
kommer vidunderligt til orde i digtet »Den danske Sommer« fra 1941. 

Thit Jensen skildrer hende i erindringerne som en livshader, en 
determineret fjende af kirken, som hun ansaa for sine lidelsers ophav, 
alle kvinders bøddel. Hun gik i rette med Herren og satte almagten 
stolen for døren. »Jeg vil« blev nerven i hendes afkoms rygmarv. Hun 
afviste enhver tanke om reinkarnation, hun vilde aldrig leve om igen. 
Maaske har den tungest vejende arv, JVJ tog med fra barndomshjem
met, været moderens til det sidste ubønhørlige vilje og stejle trods. 

Emil Fog skriver i den tidligere omtalte kronik om søskendeflokkens 
voldsomme bevægelser, »der virkede som Udladninger af et for stærkt 
indre Pres«. 

Om pastor J. M. P. Kragh, der forberedte JVJ til optagelsen i Vi
borg Katedralskole, er oplysningerne yderst spinkle. Han havde til
bragt en række aar paa Grønland, og bl. a. en bemærkning i »Introduk
tion til vor Tidsalder«, 1915, s. 33, giver lov til en formodning om, at 
den venlige gamle præsts eventyrlige beretninger om en fremmed
artet tilværelse hos et urfolk har sat sejl til JVJs drengefantasier. 

Bedstefaderen Jens Jensen Vævers overordentlige betydning for 
JVJ er velkendt. (Se »Æstetik og Udvikling«, 1923, samt Himmerlands-
historier 1910, sidste afsnit.) Den fromme væver var af en meget 
oprindelig, »vist nærmest hedensk Natur«. Den gamle ejede en elemen
tær sans for gruelige tildragelser, og naturligvis har bedstefaderens 
fabler fyldt den lille med gru, vellyst og dyb oplevelse. 

Saa meget om de allernærmeste. En kostelig jordbund for et bega
vet barn med vidaabne sanser og en spirende digtersjæl. 

* 

Skal man tro JVJ paa hans ord, har han som lille dreng bedt af
tenbøn. Men hvad der ellers havde nedfældet sig af religionen paa 
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landet, var til daglig ederne, fortæller han i »Om Sproget og Undervis
ningen«, 1942, kap. Sprogets Dynamik. (Sml. »Kongens Fald«, udg. 
1944, s. 38: »Mikkel var af Naturen en Hedning, det eneste, han og 
hans Slægt i Grunden havde nemmet af Religionen op gennem Tider
ne var Ederne.«) 

Gudsdyrkelsen i dyrlægehjemmet har formentlig indskrænket sig 
til et kirkebesøg i ny og næ (se fx. Thit Jensens erindringer, s. 103). 
Men konfirmationsforberedelserne medførte regelmæssig kirkegang for 
en tid. Lunerige og charmerende skildringer af JVJs deltagelse i guds
tjenesten finder man fx. i hans artikel om dansk digtekunst, Pol. 
20. 4. 1948. Paa samme fortrolige maade fortæller han i erindrings-
digtet »Paaskeliljer«, 1925, om de vakre bønderbørn, der gik til præ
sten. 

Fundamental betydning har almueskolens bibelundervisning for den 
vordende hedning. Og som smaa sole lyser barndommens bibelhistorie
timer gennem hele JVJs digtning: Synet af engkarsen paa Via Dolo-
rosa i Jerusalem er »som at finde sin Barndom igen. Bibelhistorien 
og vor Barndom! Trinene der finder hinanden.« (»Aandens Stadier«, 
1928, s. 242). Hveden er af en »Rubensk Overdaadighed, den bringer 
Forestillinger med sig om Syden, Biblen og vor Barndom«. (»Korn
marken«, 1932.) Ogsaa de smaa paaskelam og kid, som aprilsolen synes 
at ruge ud, minder om »Bibelhistorien og vor Barndom«. (Pol. 25. 4. 
43.) 

Almindelig kendte er de til det yderste følsomme skildringer af 
Biblens indvirken paa barnesindet, »Introduktion...«, 1915, s. 89 ff., 
hvor historien om Josef mindes, den samme fortælling, som i Jakob 
Knudsens »Lærer Urup« griber børnene i saa voldsom en grad. Her 
maa inderligheden være inderlighed og ikke poetisk blændværk. Senere 
hentydninger findes bl. a. i »Aandens Stadier«, 1928, hvor Jesus om
tales som en ulykkelig anklaget, »man græd over som Barn«. Samme 
sted, s. 255, søger JVJ at forklare bibelteksternes magt over ham. 
»Aarets Højtider«, 1925, kapitlerne Paaske og Verdslig Højtid, »Tø-
brudet«, 1929, »Barnets Jul i Kunsten«, Hjemmet, 19. 12. 1933, kro
niker i Pol. 10. 12. 34 og 16. 2. 36, samt myten »Stor er de Ephesers 
Diana«, 1942, gemmer et ekko fra barndommens religionstimer. 

Nogle gange har JVJ foreslaaet religionsundervisningen reformeret, 
bl. a. i forordet til Johs. Bech: »Kors og Hammer«, 1921, og »Om 
Sproget...«, s. 11 ff., idet han ønsker kristendommen henlagt under 
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historien. Lignende betragtninger findes i Pol. 25. 9. 1910: »Moderne 
Drengeopdragelse«, og »Evolution og Moral«, Om Opdragelsen. 

I et bidrag til »Den danske Bonde«, 1946, kommer JVJ ind paa for
holdet mellem bønderne og kirken, om deres ærefrygt for Bibelen, om 
deres hang til mystik (Cyprianus), om den lille gruppe uden livsan
skuelse. (Tilsvarende i »Mennesker og Bøger«, Antikvarboghandler
foreningen, 1945, s. 174.) 

Vækkelsen spiller ikke nogen betydelig rolle i JVJs skildringer af 
himmerlandsbonden. Den berøres i »Stille Vækst« og omtales meget 
udførligt i »Andreas Olufsen«. JVJ giver desuden i et rejsebrev til 
Pol. 15. 7. 1901 et billede af Harboøre-fiskerne og Indre Mission, som 
er deres første kristendom. Missionshuset betegnes som »Arret efter en 
Vækkelsesperiode« (Pol. 26. 2. 1908) eller, nok saa voldsomt: de helliges 
valplads. (Himmerlandshistorier, 1910.) 

Helst saa og mente JVJ, at bønderne var hedenske. Roden i deres 
religion var hedensk. (»Hedebonden«, 21. 9. 1910: afvisning af hel-
vedesprædikanten.) Naar storbønderne samlede sig foran kirken, var 
det fordi de altid havde gjort det, thi paa dette sted havde det gamle 
gudehov ligget. (»Spilmanden«, 1932.) Men kirken bliver desuden sam
lingsstedet ud over livet. Den bliver selve mindet om de gamle bøn
derskikkelser, saaledes som det saa mesterligt fortælles i »Kirken i 
Farsø« og »Kirstens sidste Rejse«, henholdsvis 1903 og 1904. »Nu er de 
stuvet ned, og saa er Spørgsmaalet hørt op.« 

I »Wombwell« faar Einar Elkær fra toppen af et af hedebjergene 
øje paa en fin skinnende stribe: havet. Synet varede kun nogle faa 
øjeblikke, saa slukkedes striben igen, det var den eneste gang, han 
havde set det. Men han fortalte ikke de andre om det. »Det var hans 
Skæbne, der havde kaldt ham i det lydløse Morgengry.« Dette lokken
de, fjerne, optændte vilde længsler efter at rejse ud og se. Mange aar 
senere mindedes JVJ den uforglemmelige oplevelse i digtet om »Kæm
pehøjen«, 1929: »Da blev jeg da for altid verdenssvimmel«. Der er en 
mulighed for, at oplevelsen løber sammen med en tidligere beskrevet, 
nemlig den malende skildring af en orkan i Jylland, »Julealbum«, 
1900. Afsnittet indgaar i et bidrag til en enquete om overnaturlige op
levelser. JVJ afviser ikke det overnaturliges eksistens. (Sml. Spiritist-
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artiklen sept. 1895, og »Introduktion...«, 1915, s. 25.) Under alle 
omstændigheder er stemningen af det overnaturlige en virkelighed. 
Som illustration nævner han en tildragelse fra sin tidligste barndom 
og beskriver med uhyggelig visionær kraft det vældige og grundlæg
gende indtryk, synet af en høretragt paa faderens skrivebord gav 
ham. Det var selve »den elementære Gru«. Denne raa rædsel, ja døds-
frygt, er ikke et digterisk fund, men en intim bestanddel af JVJs sind. 
Den kom igen til ham, da han som ung mand gik op paa en af Himmer
lands kæmpehøje efter en voldsom orkan og her med et fornam en 
fjern rullen, som gjorde ham iskold og dødelig angst: »Det var den 
gamle Gru«. Omsider faar han klaring paa lyden: det er Vesterhavet, 
8 mil borte fra højen, »jeg har aldrig før eller siden hørt det«. Næste 
morgen læste han telegrammerne om Ilarboøreulykken. Fiktion eller 
ej, motivet er afgørende for det videre forfatterskab. JVJs stadige 
kamp mod rædslen og skrækken er et af forfatterskabets vigtigste og 
besynderligste incitamenter, hvis udspring findes i barndomsaarene. 
Den sønderslidende gru og den uophørlige længsel stemmes sammen i 
billedet fra hedebjerget. (Se »Kongens Fald«, kap. Drømmeren; »Bræ
en«, kap. Havet.) Hvordan motiverne udvikler sig, hører en anden 
undersøgelse til. 

I en indledning til Anton Hansens »62 Tegninger«, 1941, skriver 
JVJ om skrækken, som den kom til familjen i et enligt liggende hus 
paa landet før det elektriske lys og telefonens tid, fx. i form af 
varsler. »Et af Grimms Eventyr handler om en Karl der ikke kunde 
gyse, vi kunde, der skulde ikke hældes en Spand smaa Fisk over os 
for at faa os til det!« Lygtemændene saa man »med en stille indad
vendt Skræk, som ikke kunde omtales til noget Menneske«. (Mikkel 
Thøgersen turde som barn ikke engang se ud af døren mod kærene af 
frygt for at faa øje paa en lygtemand. »Kongens Fald«, s. 60.) JVJ 
forklarer eventyrs opstaaen udfra de ravnsorte nætter paa landet, 
mørkerædhed, og børns og almuens indbildningskraft. (»Udenfor Ti
den«, 1932: »Mørket, selv lidet tænkende har da Respekt for det.«) 
Jo mere aandelig hudløs, jo mere angst. 

Barndommens læsning har JVJ gjort rede for i en indtagende pub
likation »Vore første Bøger«, Aarbog for Bogvenner, 1920. (Se desuden 
»Om Sproget...«, s. 31.) Læsebogen og ABC'en har været hans rejse
brochurer, som fik hjertet til at svulme og udveen til at vokse. I læse
bogen fandt han et billede af et skær i sydhavet (se slutningen af 
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»Folkeslagene i Østen«, 1943), og det blev ham et symbol paa lyksalig
hedens ø, det tabte land, alle hans rejsers lokkende maal. 

Allerede Einar Elkær mindes et billede han havde set af de vildes 
leg paa en sydhavsø. (EE, s. 94.) Norne-Gæst søgte dødens kyst, men 
fandt den aldrig. Han naaede til en lille ubeboet ø, den længst ude, 
den sidste paa rejsen, og der blev han. Columbus forstaar, at »den 
lykkelige 0 han har jaget efter, den har han været paa, Ungdommens 
0, dengang hans Børn var smaa«. (Sml. »Introduktion...«, s. 68, og 
»Dr. Renaults Fristelser«, 1935, s. 131.) Ogsaa i det lunt selvsikre, bio
grafiske digt »Som Dreng skar jeg Skibe« fra 1931 fabler JVJ om øen 
»et Orgel i Søen — aldrig saa jeg det«. 

* 

JVJ har selv berettet saa meget om sin tabte barndom, at yderli
gere tilføjelser fra anden side synes overflødige. Et par smaating 
skal dog nævnes. 

Emil Fog skriver (Pol. 20. 1. 33) om JVJs barskhed og mangel paa 
skaansomhed, der kunde støde de jævnaldrende og gøre dem sky, men 
hans »stolte Blufærdighed« drog dem alle imod ham. 

Hertil slutter sig en kronik i Kolding Folkeblad, 21. 2. 52, hvis 
forfatter, dansk-amerikaneren Peter Bach, røber sig som model til 
»Emigranten«, en himmerlandshistorie fra 1910. Han omtaler JVJ som 
en besynderlig dreng, tavs og indesluttet, ivrig med læsningen, ende
løs i sin energi. 

Endelig fortæller Aug. F. Schmidt, Aalborg Stiftstidende, 5. 8. 51, 
at JVJ som ungt menneske var ved at drukne i søen ved Farsø. »Dø
dens nærhed havde strejfet hans sind for bestandig.« (Sml. »Einar 
Elkær«, s. 147 og 210.) 

Saa mange indtryk, saa mange følelser. En dag kørte JVJ ud af 
barndommen i sin faders skrøbelige dyrlægevogn for at læse til artium 
nogle mil fra hjemmet. Men allerede da var han overbevist darwinist, 
forsikrer han, idet en artikel i et kristeligt ugeblad, der polemiserede 
tilintetgørende mod darwinismen, virkede stik imod hensigten. (»Evo
lution og Moral«, 1925, indl. — Muligheden for, at den paagældende 
artikel skulde gemme sig i »Ugens Nyheder«, har været undersøgt, 
men uden positivt resultat.) Den synlige essens af barndommens 
oplevelser i al deres mangfoldighed var vel længslen, som nu groede 
i ham, længslen efter at besidde alverden ved at se den, længslen efter 
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det fjerne, som generalstabsmærket paa kæmpehøjens top var det 
forjættende symbol paa. Han ønsker sig ingen smukkere religion end 
den stemning, højdemærket gav ham. »Jeg har aldrig siden omfattet 
Verden med dybere Følelse eller nogensinde genfundet hvad jeg saa 
som Barn i dette Tegn rejst højt og langt ude imod Sydhimmelen, 
skønt jeg har været Jorden rundt paa Jagt derefter.« (Graabølle, 1910.) 

Denne lille studie har søgt at samle enkelte ledemotiver i JVJs 
digtning, som har betydning for hans religiøse udvikling, og som alle 
kan føres tilbage til drengeaarene. Med JVJs religiøse følelse skulde 
nærmest menes hans tilværelseshigen og andagt over for naturen; men 
den er mangfoldigt nuanceret og vanskelig at definere. Her er kun 
peget paa visse mulige forudsætninger, og en dyberegaaende analyse 
maatte tage langt rummeligere hensyn. »Rugen bølger«, 1911, skildrer 
en drøm, hvor digteren flyver hen over en rugmark, og rugen ind
rammer barndommen »med sine ud i den vide Verden vandrende 
Bølger«. 

Med en stadigt voksende, ubændig længsel, endnu uforløst og ude
fineret, rejste JVJ ud af barndommens riger, mens døren lukkedes i 
laas bag ham. Men minderne forvarede han. 

Note: 
Om barndommens religiøse og overtroiske symboler, se: Thit Jensen, »Vore 

Damers Jul«, 7. 12. 1929; Kolding Folkeblads kronik, 21. 1. 52; JVJ-interview i 
Berl. Tid. 15. 8. 38; JVJ-kronik, Pol. 18. 4. 43. I programmet til skuespillet »Trods«, 
Chicago 1903, oplyses det overraskende, at JVJ engang har villet være præst. 

Om bøndernes ærefrygt for ordet, se tillige digtet »Husdyret«, 1934, str. 7. 



»EN IDEALIST« OG HERODES 
Skuespillets forhold til stofkilden 

AF 

HANS NIC. NIELSEN 

De talrige behandlinger af Kaj Munks dramatiske produktion, der 
har set dagens lys siden digterens død for 10 år siden, er alle 

enige om, at Kaj Munk i sine historiske skuespil har omgåedes ret 
letsindigt med historiske kendsgerninger. Var een gang planen for et 
skuespil lagt, havde det historiske stof at føje sig efter denne plan og 
ikke omvendt. Men nogen til bunds gående undersøgelse af forholdet 
mellem de historiske skuespil og stofkilderne til dem savnes stadig. 
Nærværende jævnføring af det berømteste af Munks skuespil med 
dets hidtil ukendte stofkilde er tænkt som en beskeden begyndelse i 
den retning. 

Ifølge Kaj Munks erindringer »Foraaret saa sagte kommer —« blev 
hovedparten af »En Idealist«, de første otte akter, til på blot fem dage 
tæt op imod tidspunktet for Munks teologiske embedseksamen, d.v.s. 
i begyndelsen af 1923, da han var rejst på landet bort fra den urolige 
Regens for helt at hellige sig studierne. (De to sidste akter blev først 
forfattet i præstegården i Vedersø). En bemærkning i en af lærebø
gerne, Frants Buhl: »Det israelitiske Folks Historie«, en beklagelse af, 
at Shakespeare ikke havde benyttet Herodes' historie som emne for 
et drama, skulle pludselig have fået Kaj Munk til fuldstændigt at 
svigte eksamenslæsningen for at indhente, hvad Shakespeare havde 
forsømt. »Intet over og intet ved Siden af Inspirationen«, siger digte
ren et sted. Men alligevel: fem dage? Imod denne påstand står i hvert 
fald sognepræst Herluf Aagaards beretning i »Bogen om Kaj Munk« 
om de uforglemmelige oplevelser, når Kaj Munk på Regensen »læste 
»En Idealist« for os Akt for Akt, efterhaanden som den blev til«! 
Muligt er sandheden den, at den endelige udformning af disse otte 
akter, renskriften, foregik i løbet af fem dage, men tilskyndelsen til 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 
t 



»EN IDEALIST« OG HERODES 155 

at skrive skuespillet fik Munk i hvert fald meget før disse ekstatiske 
dage, nemlig da han begyndte forarbejderne til skuepillet med at 
skaffe sig historisk viden om Herodes. 

Ganske vist hævder dr. Niels Nøjgaard (forfatteren til den store 
bog om Kaj Munk, »Ordets Dyst og Daad«) i kommentaren til en 
»Juleaftensprædiken« (privattryk, Nakskov 1947), som Kaj Munk i 
1921 holdt i sin barndoms kirke på Lolland, at der ikke kan være 
tale om forarbejder til »En Idealist«, »men baade Problemet og Hoved
figuren havde længe levet i hans Sind; der skulde blot i Aandens 
Skabertime et ubetydeligt Stød til (Læsningen af nogle Linjer i Buhls 
Israels Historie), saa udkrystalliserede Stoffet sig i store dramatiske 
Syner«. Pudsigt nok modsiger selve prædikenen faktisk dr. Nøjgaard, 
idet Kaj Munk her omtaler ikke alene barnemorderen Herodes, altsaa 
Bibelens Herodes, men tillige sønnemorderen og hustrumorderen He
rodes, som Bibelen ikke kender. Den Herodes omtaler Buhl i »Det 
israelitiske Folks Historie«, og er det denne lærebogsviden om Hero
des, Kaj Munk delagtiggør sin menighed i, er han i hvert fald allerede 
på dette tidspunkt, halvandet år, før han efter sin egen opgivelse 
gav sig til at skrive skuespillet, stødt på Buhls så inspirerende hjerte
suk over Shakespeares forsømmelighed. 

De kyndige — og ikke-kyndige — folk, der har skrevet om Kaj 
Munks digtning, er som helhed, hvis de overhovedet har indladt sig 
på en sådan drøftelse, gået ud fra, at Buhls værk er »En Idealist«s 
stofkilde, fordi Kaj Munk selv nævner denne bog i forbindelse med 
skuespillet. 

Det hedder således i Alf Henriques' bog »Kaj Munk« (Stockholm 
1944, efter krigen udkommet på dansk):» detta ståtlige skåde-
spel, som Kaj Munk otvivelaktig skrev med Buhl som enda grund-
val «. Det samme mener den svenske Gunnar Olien (Kaj Munk, 
Uppsala 1944) og H. H. Siegumfeldt i bogen »Kaj Munk. En Mand 
og hans Daad« (1945). At den antagelse imidlertid ikke kan være 
rigtig, viser en umiddelbar sammenligning mellem Kaj Munks fakti
ske historiske viden om Herodes, som den kommer til udtryk i skue
spillet, og de historiske kendsgerninger, Buhl meddeler. Det vil da 
ses, at skuespillet bringer betydeligt mere end Buhl, nævner personer 
og tildragelser, som Buhl ikke fortæller noget om, og som man er util
bøjelig til at lade være indkommet i skuespillet som resultat af en 
digterisk fantasivirksomhed. Således har Buhl intet om Herodes' 
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rådgiver og fortrolige Nicolaus Damascenus, som skuespillet dog både 
kender som kongens ungdomsven og som lærd historieforsker. End
videre: Buhl omtaler Herodes' ubændige skinsyge, der til sidst bringer 
ham så vidt, at han lader sin hustru Mariamme henrette, mistænkt 
for utroskab. Hvormed han begrunder sin mistanke, meddeler skue
spillet, men ikke Buhl: For at redde sin krone må Herodes to gange 
forlade sit rige for at drage til forhandling udenlands. Forinden ud
nævner han hver gang en statholder med hemmelig ordre til at om
bringe dronning Mariamme, såfremt kongen ikke skulle være i stand 
til at vende tilbage. Han kommer imidlertid heldigt hjem begge gange, 
men finder hver gang den hemmelige ordre røbet til Mariamme. Dette 
overbeviser den vanvittigt skinsyge mand om, at hans hustru har 
stået i forhold til statholderen under hans fravær, først til den gamle 
Josef, Herodes' farbroder, og siden til den unge Kostobarus. Dem begge 
gøres der kort proces med, idet de henrettes på stedet. Mariamme 
slipper første gang med pisk, anden gang mister også hun livet. Der 
kunne nævnes flere afvigelser fra Buhls beretning om Herodes, men 
allerede disse turde føre til en formodning om, at Munk under udar
bejdelsen af sit skuespil har haft adgang til fyldigere kildemateriale. 

At opspore dette har i og for sig været en nem opgave, idet det har 
været det mest nærliggende at eftersøge det i værker, som Buhl hen
viser til. Først og-fremmest er der henvisning til hovedkilden til He
rodes' historie, den jødiske historiker Flavius Josephus' bøger »Jødi
ske krig« og »Jødiske Arkæologi« fra omkring år 90 e. Chr. Disse værker 
er imidlertid store, og beretningen om Herodes omstændelig og uklar, 
og da intet af »En Idealist«s stof med bestemthed kan siges at være 
hentet herfra, er der mere grund til at hefte sig ved et andet værk, 
som Buhl henviser til, nemlig Emil Schurer: »Geschichte des jiidischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi« (1901). To ting taler direkte for, at 
dette værk er den egentlige stofkilde til »En Idealist«. For det første 
citerer skuespillet et enkelt sted ligefrem Schiirers bog. Det sker, da 
Herodes forkynder, at han vil bygge Jerusalem et nyt tempel, fordi 
»Det skal gaa som et Ordsprog hen over Landene: Hvad taler du om 
Skønhed, du, som ikke har set Herodeses Tempel i Jerusalem«. Denne 
replik er direkte oversat fra Schurer, der fortæller, at der virkelig 
fandtes et sådant mundheld på den tid. For det andet: På forespørg
sel har en af Kaj Munks nære venner fra studietiden, pastor Poul 
Bræmme, oplyst, »at Kaj Munk i en Periode af Studentertiden altid 
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løb rundt med Schiirer, som han laante paa Universitetsbiblioteket.« 
Desuden er alle skuespillets personer nævnt hos Schurer, der også 
motiverer Mariammes henrettelse på samme måde som skuespillet. 

Schiirers gengivelse af Herodes' historie er både meget koncentreret 
og meget kortfattet, så alene den omstændighed, at Munks skuespil 
er en mammut på ti akter, og at personerne langt fra udtrykker sig 
i telegramstil, godtgør, at stof kilden ikke har influeret på skuespillet, 
så det har mistet sit præg af at være et selvstændigt digterværk. Alli
gevel har den spillet en rolle for dettes udformning, som ikke må under
kendes. Den skitserer optrin, som er fuldt udformede i skuespillet, 
dens antydninger giver stødet til dybtgående skildringer, dens klare 
opstilling af stoffet giver en disposition, der er bekvem at arbejde 
efter. Så lidet omfang stofkilden har i sammenligning med skuespillet, 
er den til gengæld blevet udnyttet til bunds, så selv dens mest uvæsent
lige oplysninger kan genfindes i skuespillet, ofte i en overraskende 
udformning. Schiirer fortæller således, at Herodes engang under en 
hungersnød for at afhjælpe nøden lod sit eget sølvservice udmønte. 
Denne oplysning gengives i skuespillet på den måde, at Herodes ved 
en pludselig indskydelse skænker sølvservicet til udsendinge fra et 
af hungerdistrikterne, bedst som både han og hoffet sidder og bruger 
det til deres måltid. En bemærkning om, at Herodes besidder ringe 
kunstforstand, fører til et optrin, hvor kongen for at standse sine to 
arkitekters endeløse diskussioner om, hvorvidt en ny bygning skal 
have joniske eller doriske søjler, simpelthen, til arkitekternes store 
rædsel, forlanger, at hver anden søjle skal være jonisk og hver anden 
dorisk. Der optræder i skuespillet en røver ved navn Akrab. Ham næv
ner Schiirer ikke, men alligevel er hans navn ikke tilfældigt valgt. 
Schiirer fortæller nemlig, at der huserede en røverbande i det østlige 
Judæas bjerge. Ser man nu på et kort over Palæstina, hvad Munk 
sikkert har gjort, finder man, at bjergene hedder Maalath Akrabim, 
hvilket er udlagt »skorpionernes sti«. Munk har ikke været sen til at 
give sin røver det træffende navn »Skorpion«. 

At det kun er stikordet, Kaj Munk behøver fra stofkilden til igang
sætning af skildringer, der udmærker sig ved at være den mest strå
lende, originale digtning, viser sig navnlig i den levende karakteristik, 
skuespillet giver af et par af bipersonerne. Nogen egentlig beskrivelse af 
andre personer end Herodes giver Schiirer ikke; han indskrænker sig 
oftest til blot at nævne bipersoner, som i skuespillet har fået så selv-

n* 
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stændigt liv, at de stråler med samme glans som hovedpersonen. Det 
gælder således Salome, Herodes' søster, til tider hans overmand i 
nedrighed. Schiirer fortæller nok, at hun er ond, men den dæmoniske 
ondskab, som Munk har udstyret hende med, er helt hans egen op
findelse. I skuespillet er hun ond af lyst, i stofkilden af beregning. 
Det lyst-betonede har Munk ladet stamme fra, at hun er vanskabt, 
har skæv ryg, og som følge af denne skavank aldrig har kunnet leve 
en normal kvindes liv. Med sit giftige had til alle lykkeligere stillede, 
sit sanselige, utilfredsstillede begær, sin gennemførte lumskhed er hun 
mere et ledt kryb end et menneske, skønt menneskeligt forklarlig. At 
Munk havde interesse og talent for at skildre legemligt og sjæleligt 
forkrøblede personer, mennesker, som »Gud hædrer med sin forbandel
se«, ses af den omstændighed, at han gentager eksperimentet i senere 
skuespil, fx. med den homoseksuelle Akitofel i »De Udvalgte«. 

En anden person, som Munk ynder at indføre i sine skuespil, er 
den komiske, revyfiguren. Allerede i hans første skuespil »Pilatus« 
findes han, i skikkelse af ypperstepræsten Annas. I »En Idealist« 
hedder han Josef, der er gift med Salome og er Herodes' farbroder. 
Som nævnt er han den første, hvis tunge lod det bliver at være stat
holder, mens Herodes er borte fra riget. Det eneste bidrag, Schiirer 
giver til karakteristiken af Josef, er, at han kalder ham »der geschwåt-
zige Alte«. Munk har gjort ham en del mere end snakkesalig. Han er 
blevet et latterligt skvat, der røgter sin statholder-gerning ud fra 
princippet: jo større vanskeligheder des mere vin. Han er magelig og 
hader inderligt de pligter, den usædvanlige værdighed påtvinger ham. 
Han er kujoneret af sin kone og til hendes forbitrelse lysten efter de 
græske slavinder. 

Den rejse, Herodes er taget ud på, mens Josef agerer statholder i 
Jerusalem, går til Ægypten, der ligesom Palæstina står under romersk 
overhøjhed. Herskeren i Ægypten, Kleopatra, har imidlertid et stort 
ord at skulle have sagt i Rom i kraft af sine forføreriske egenskaber, 
som diktatoren Antonius ganske ligger under for. Nu har Herodes 
formastet sig til at forgive en ypperstepræst, hvis udnævnelse kom i 
stand på Kleopatras foranledning, men som Herodes anser for farlig, 
fordi han nyder stor folkeyndest. Kleopatra er rasende og har tvunget 
sin lydige slave Antonius til at indkalde jødekongen til forklaring. 
Schiirer fortæller, at resultatet af mødet mellem Herodes og Antonius 
blev, at kongen ved bestikkelser opnåede at slippe for videre tiltale 
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og frit kunne drage tilbage til Jerusalem. Munk har imidlertid ladet 
stofkildens knappe oplysninger danne grundlag for skuespillets mest 
strålende optrin, anden akt, hvor Herodes ydmygt, men listigt frem
stiller sig for et sælsomt par, herskeren over den halve verden, Anto
nius, kluntet og godmodig, buldrende og tykpandet, »en bøgende 
Stud, en bredskaftet Gladiator«, og dronning Kleopatra, der besejrede 
selv en Cæsar med sin skønhed, nu en falmet, afdanket skøge, som 
hellere giver afkald på at triumfere over sin dødsfjende Herodes end 
risikerer, at denne gør alvor af sin trusel om at vaske staffagen af hende. 

I fremstillingen af een person går skuespillet helt mod stofkildens 
beskrivelse. Det er i skildringen af dronning Mariamme. Skuespillets 
Mariamme er en Guds engel, der magtesløst må lide under den gru
somhed, der udøves ved Herodes' vanvittige hof. Hendes liv er mild
hed og kærlighed, selv Salome søger hun at vise godhed. Hendes 
kærlighed til sin barbar af en mand forekommer en helt ufattelig. Altid 
viger hun for de onde magter, der bekæmper hende, Salomes bag
vaskelser, Herodes' jalousi og brutalitet. Hun er svag og dømt til at 
bukke under. Såvidt man kan skønne af Schiirers karrige oplysninger 
om hende, var hun i virkeligheden af et mere aggressivt temperament, 
passede bedre til sit miljø. Han kalder hende således »die stolze Mari
amme« og fortæller, at hun optrådte hovmodigt over for Salome. 
Ypperstepræsten, som Herodes lader myrde, er Mariammes broder, 
og af skuespillet fremgår, at hun er meget imod hans udnævnelse, 
fordi hun aner, at det vil føre til en katastrofe. Schiirer beretter deri
mod, at Mariamme gjorde alt for at få broderen valgt. Grunden til 
skuespillets ganske modsatte opfattelse af Mariamme er vel dels, at 
Kaj Munk simpelt hen ikke har nænnet at skildre hende anderledes, 
dels hensynet til den dramatiske virkning: »Die stolze Mariamme«s 
henrettelse er måske forklarlig, i hvert fald rimeligere. Skuespillets 
Mariamme er i alle henseender skyldfri, hvorfor hendes død er så 
langt mere tragisk. 

Den person i skuespillet, hvis beskrivelse synes mest parallel med 
stofkildens, er hovedpersonen, kong Herodes. Han er naturligvis den 
person, Schiirer omtaler mest, og Munk har derfor haft mere stof at 
øse af. Schiirer indleder Herodes' historie med at karakterisere kon
gen således: »Von Charakter war er vvild und leidenschaftlich, hart 
und unbeugsam. Feinere Gefuhle und zartere Regungen waren ihm 
fremd. Wo nur immer sein Interesse es zu fordern schien, griff er mit 
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eherner Hånd durch, und mochte es auch Strome Blutes kosten. Selbst 
die nåchsten Verwandten, selbst das leidenschaftlich geliebte Weib 
schonte er nicht, sobald »die Sache es wollte«. 

Dabei war er klug und gewandt und in den Mitteln erfinderisch. 
Meisterhaft verstand er es, die zuergreifenden Massregeln den jedes-
maligen Verhaltnissen anzupassen. So hart und unerbitterlich er daher 
gegen alle war, die in seiner Gewalt standen, so biegsam und geschmei-
dig war er gegen Hoherstehende.« Denne karakteristik danner så at 
sige mønsteret for skuespillets Herodesskikkelse, og navnlig lægger 
Munk vægt på at fremhæve modsætningen mellem hans metoder over 
for dem, »die in seiner Gewalt standen«, og over for »Hoherstehende«. 
Al Herodes' stræben går ud på at bevare og styrke sin magt i Jødeland, 
og han skyer intet middel til at nå sin hensigt. Vold er hans hyppigst 
anvendte våben, men hvor det ikke slår til, forstår han at skifte til 
list. Vold anvender han mod dem, han kan knægte, mod Aristobul, 
den unge ypperstepræst, han lader omkomme ved gift, mod den 
gamle Josef, mod Mariamme, der ganske vist må lide døden, fordi 
hun er under mistanke for ægteskabsbrud. Den dybere årsag til, at 
Herodes ønsker at skille sig af med sin dronning, er imidlertid hans 
mere eller mindre bevidste følelse af, at hans kærlighed til hende hemmer 
hans vilje til for enhver pris at bevare sit kongedømme. List og forstillelse 
kommer derimod til anvendelse over for stærkere magter som Kleopa-
tra, Antonius og senere over for den nye overherre, Antonius' sejrrige 
rival i spillet om magten i Rom, Octavian, den senere kejser Augustus. 
Efter syv akters skildring af Herodes' hensynsløse banen sig vej mod 
det absolutte herredømme over sit rige, giver Munk i ottende akt til 
overmål en sammenfattende karakteristik af kongen. Tavs og rugende 
sidder han på sin tronstol umiddelbart efter, at dødsdommen er fæl
det over Mariamme. Mange indfinder sig for at trygle ham om ikke 
at fuldbyrde dommen. Også dronningemoderen, den stolte Alexandra, 
lader sig melde, ikke for at bede om skånsel for sin datter, men for at 
sige Herodes sandheden om ham selv. At Schiirers indledende karak
teristik af kongen har spillet en rolle for udformningen af hendes 
replikker er åbenlyst. Hun siger bl. a.: »I er en mærkelig Mand, Kong 
Herodes: den vildeste Lidenskab og den snildeste Kløgt under Solen 
blev forenet i Eders Person. Saa følger I da altid Eders Drifters Fraa-

deslag, men aldrig — o Under! aldrig, før I har beregnet, at det 
kan betale sig.« Og Alexandra fortsætter: »Derfor kan I aldrig gøre 
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som andre, men naar I gør noget, gør I det altid saa yderligt, at I gør 
det modsatte af, hvad I gør. Eders Underkastelse er Herredømme, 
Eders Sandhed Forstillelse, Eders Lyst er Pine og Eders Kærtegn 
Slag.« 

Mødet mellem Herodes og Octavian hører til de mest beundrede 
optrin i skuespillet. Navnlig har man fremhævet det geniale i at frem
stille Herodes som den krybende, ordrige smigrer over for Kleopatra 
og Antonius og så under mødet med Octavian at vise en diametralt 
modsat person, en værdig taber, ordknap med en anelse af et nik til 
hilsen ved en lejlighed, hvor han før har rullet sig i støvet. Som bekendt 
deltes Antonius og Octavian om magten i romerriget. Enigheden 
mellem de to diktatorer varede imidlertid ikke længe, og der udbrød 
krig mellem dem. Herodes begik det politiske fejlgreb at regne med 
Antonius' sejr, hvorfor han forblev loyal over for denne og ikke nåede 
at redde sig over på Octavians parti, før Antonius havde tabt alt. Hans 
kongedømme er nu alvorligt i fare, da Octavian givet ikke kan være 
interesseret i at beholde en varm tilhænger af Antonius som vasal. 
Herodes kommer en sådan indvending i forkøbet ved lidenskabsløst 
at lade Octavian vide, at det simpelthen kan betale sig for denne at 
beholde ham som konge over jødeland. Han vedgår gerne sin loyalitet 
overfor Antonius, og er ganske kold over for Octavians trusel om at 
lade ham dræbe; at leve interesserer ham kun, hvis det kan blive som 
konge, ellers hellere døden. Octavian lader sig tilsyneladende imponere, 
og Herodes rejser hjem både med tronen og livet i behold. 

Hvor beundringsværdig digtning Herodes' og Octavians replik
skifte end er, så må det i sandhedens interesse dog pointeres, at Munk 
i dette optrin ikke opererer med originalt stof i tilsvarende grad som 
i skildringen af mødet med Kleopatra. Dette sidste møde får nemlig 
i stofkilden en mere indgående beskrivelse end det første, en beskri
velse, som Munk ganske givet har benyttet som rids til dialogen mel
lem Herodes og Octavian. Schurer fortæller: »Bei der Zusammen-
kunft spielte Herodes den Kiilinen, riihmte sich seiner Freundschaft 
mit Antonius und der Dienste, die er ihm geleistet, und wollte da-
durch beweisen, wie nutzlich er denjenigen sei, deren Partei er einmal 
ergriffen håbe. A u g u s t u s gab auf diese Reden n i ch t a l l zu -
vie l , fand es aber doch nutzlich, den ebenso klugen und thatkråftigen, 
wie romerfreundlichen Idumaer fur sich zu gewinnen. Er war sehr 
gnådig gegen ihn und beståtigte ihn als Konig«. Der har været grund 
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til her at fremhæve udtrykket: »Augustus gab auf diese Reden nicht 
allzuviel«, thi her er påny et eksempel på, i hvor høj grad Munk ud
nytter stofkilden, og hvor lidt der skal til for at sætte en lykkelig 
digterisk proces i gang hos ham. Som han af stofkildens bemærkning 
om Josef: »Der geschwåtzige Alte«, skaber en hel farcefigur, giver 
denne bemærkning stødet til skabelsen af en lille dramatisk perle, 
sjette akt, der består af en ganske kort samtale mellem Octavian og 
hans feltherre Quirinius; kongen er gået; der er tavshed. Da siger 
Quirinius: »Octavian, forstod du da ikke ? Det var jo bare 
en Skuespiller, der havde lært sig en Rolle paa Rejsen hid«. Octavian: 
»Og da det gik op for mig, Quirinius, — fra da af elsked jeg ham.« 
Schiirers nøgterne bemærkning har sandelig fået liv. 

Schurer fortæller, at Herodes efter Mariammes død for at døve sin 
længsel søgte »Zerstreuung in wilden Vergnugungen, Trinklagen und 
Jagden.« Sådanne adspredelser giver skuespillet også prøver på: For 
morskab fælder kongen ene mand en indespærret, rasende løve, ud
kæmper en tvekamp med en tilfangetagen røver og voldtager i fuld
skab sin gamle tro tjeners uskyldige datter. Men til forskel fra Schurer 
fremhæver Munk, at al kongens virksomhed i tiden efter Mariammes 
død er udsprunget af hans utilfredsstillede længsel efter hustruen. Det 
gælder således hans byggevirksomhed, hans iver for at indføre den 
hellenske kultur i sit rige ved import af græske lærde og æsteter, hans 
bestræbelser for at skaffe jøder i udlændighed særbeskyttelse. Atter 
og atter fremhæver Herodes, hvor meget gladere, friere og stærkere 
han føler sig uden Mariamme, og for hver gang tror man ham mindre, 
og man forstår, at den tilsyneladende lykkelige og mægtige konge i 
virkeligheden er en angst og splittet tvivler. Skuespillets stærke frem
hævelse af Herodes forgæves flugt fra mindet om sin hustru hænger 
sammen med det specielle syn, Munk anlægger på Herodes' magt-
stræben, idet han fremstiller kongens kamp for sin magt og berøm
melse som en strid med Gud. Han hæves op i et højere plan, hvor 
giganten Herodes, det onde princip, Lucifer, om man vil, tager liv
tag med giganten Jahve. De magter, kongen har at bekrige på sin 
vej mod magtens tinde, Kleopatra, romerne, det gamle jødiske konge
hus, som han har giftet sig ind i, præsteskabet, betragter han som pla
ger sendt ham af Gud. Men hvorfor har Herodes den fikse idé, at 
Gud vil bekrige ham? Forklaringen skal søges i den omstændighed, 
at han er edomit, af Esaus slægt, og her er vi ved en anden væsentlig 
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forskel mellem stofkildens og skuespillets Herodes. I skuespillet for
kynder Herodes et sted, at det er hans mål at herske sådan, at det 
udadtil bliver til berømmelse for ham selv, men indadtil til fordærv 
for det jødiske folk. Han hader det folk, han hersker over, fordi det 
er Jakobs folk. Han vil hævne Esaus tusindårige fornedrelse, og hans 
had er næret af hans folks tusindårige underlegenhedsfølelse over for 
Herrens udvalgte folk. Men »Edoms Fod paa Jakobs Nakke« er imod 
Guds egen ordning. Ved at sætte sig op imod denne har han erklæret 
Gud krig. Den specielle opfattelse af Herodes som en oprører mod 
Gud kommer i løbet af niende og tiende akt mere og mere til at 
dominere skuespillets handling og fjerner den derved efterhånden fra 
den historiske beretning. Skuespillets slutning, hvor Herodes lider sit 
endelige nederlag over for Gud, idet han uden at vide det i sin døds
stund hylder det lille Jesusbarn, den nye jødernes konge, er selvfølgelig 
helt uden forudsætning i stofkilden. 

I sin komposition følger skuespillet som helhed ret nøje stofkilden. 
Schiirers inddeling af sit stof i tre kapitler kan genkendes i en lignende 
tredeling af skuespillet. De første otte akter svarer således til Schiirers 
første kapitel, der skildrer Herodes i »Der Kampf um die Befestung 
der Macht.« Som hos Schurer indledes denne skildring med drabet af 
den alt for folkekære ypperstepræst, går over mødet med Kleopatra 
og Octavian for at ende med Mariammes domfældelse og død. Schii
rers andet kapitel, »Die Zeit des Glanzes und Genusses«, modsvares 
af skuespillets niende akt, der som stofkilden beretter om Herodes' 
rige foretagsomhed, nu hvor hans magt er sikret. Han oversår sit 
rige med pragtbygninger, er kejserens ven og opnår på den konto 
rige gaver og store begunstigelser. Sit tredie kapitel giver Schurer 
overskriften: »Die Zeit des håuslichen Elendes«, og her beskrives He
rodes' sidste ulykkelige år, hvor han efter stridigheder med sine søn
ner falder i svær sygdom for snart efter at dø. Tiende akt tager sit 
udgangspunkt i disse historiske oplysninger, idet Herodes her ligger 
på sit dødsleje og venter på kejserens tilladelse til at lade sin søn 
Antipater henrette. Men ellers er akten næsten helt behersket af Munks 
eget stof: Herodes' fryd ved at skulle dø som konge, ubesejret af 
Gud, mens han saligt for sit indre øre hører børnenes skrig i Bethle-
hem, og hans bitre endeligt på knæ for den Gud, der underfundigt 
besejrede ham »med et Smil af en Kvinde, et Blik af et Barn.« 

Denne slutning, hvor en almægtig Gud griber ind i handlingen for 
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at bringe det gode til sejr, er mere end noget andet det specielt Munk'-
ske i »En Idealist«, et træk, som kan genfindes i mange af hans skue
spil. Men det forbløffende ved »En Idealist« i sammenligning med de 
øvrige af Munks historiske skuespil er, at det som helhed er histo
risk korrekt. At Herodes' kamp for sin magt tillige er en kamp 
mod Gud er et digterisk postulat, men i fuld overensstemmelse med 
den historiske overlevering — og her tænkes ikke blot på det værk, 
Munk har benyttet, men også på Josephus' detaljerede beretning — 
er skuespillets skildring af kongens forbryderiske metoder, hans vilde 
lidenskaber, hans blodige vej mod magtens tinde og hans sørgelige 
endeligt, mens oprøret mod hans forhadte regime ulmer omkring konge
paladset. 

Efter premieren på »Cant«, da kritikerne var enige om at hæve ham 
til skyerne, mens de få år tidligere havde nedsablet »En Idealist«, 
skrev Kaj Munk irriteret over at være blevet anerkendt for en langt 
ringere præstation: »Af det store Vingefang, det høje Sus er der intet 
i dette Skuespil — •—• Stykket er et historisk Skuespil slet og ret«. »En 
Idealist« er visselig mere historisk korrekt end »Cant«, men at det 
tillige er ægtere digtning, tog det Kaj Munk 10 år at overbevise kri-
tiken om. 
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GOTTONSK STEDNAVNEKRONOLOGIS KLASSISK 
AVHJEMLEDE UDGANGSPUNKTER 

Den klassiske Overleverings Fingerpeg er stadig et terra incognita. 
Jeg har drøftet dem i »Nord. Tidskr. f. Filologi« 1919; »Vor Folkegruppe 
Gottjod« § 76, 1926; »Aarb. f. nord. Oldk.« 1945, 122; »Ark. f. nord. 
fil.« 1951, 16; »Classica et mediaevalia« 1952, 236. Hær skal Udgangs
punkterne påny opregnes. 

1. Klassisk Overlevering fra Norden. Opregnet 1919 og stadig gen
taget. Simplex er i vældig Overvægt; et Par lange Avledningstyper; 1/2 

Samsæt, dvs. Scadin-auia må dele Pladsen med Simplex Scandia. Jeg 
skal være så liberal, ved Gætning at tilføje 2 andre Samsæt: hapax 
legomenon Kobandoi Ptol., læs *Ko-bangoi, Indb. av det store Sogn 
Ko-wang, Kvong; hapax legomenon Firaisoi Ptol., læs: *Fin-haipoi, 
Indb. av Finn-hei8r, hos Jordanes i 500tallet Finn-aithae. I den sam
lede klassiske Overlevering fra Gottjod gennem 300 År, fra 115 før Kr. 
til c. 200 e. Kr. optræder: en Snes Simplexer; en 4-5 ægte gott. Sam
sæt — Boi-haemum, Teurio-chaim-, Idista-viso, Meli-bokos og (?) Furgi-
satis; 10 Samsæt med keltisk Model. Det er det faktiske Grundlag, 
hvorpå man dekreterer: Samsæter en fra Arilds Tid herskende gottonsk 
Type; Simplex ignoreres. Jævnfør dæroverfor de gottonske Personnavne 
siden den ældste Urtid: Bojo-rix, Ario-vistus, Cat-valda, Chario-valda, 
Thus-nelda, Segi-merus, Segi-mundus etc. Samsæt er klippefast tydelig 
overleveret som herskende Regel. Kontrasten er indlysende. Man må 
være blind, for ikke a t se den. 

2. Jyske —• særlig vestjyske — Sognenavne frembyder en urørt 
Urnomenklatur, væsentlig indskrænket til 4 Typer: 1. Simplex; 2. 
Avledning -ing (kan være Indbyggernavn til et Simplexsogn); 3. -heim; 
4. -bjærg = -borg (keltisk Model). Se den skematiske Opstilling i »Vor 
Folkegruppe Gottjod«, Fig. 4. Nøjere kronologiske Holdepunkter fattes. 
Vandmøllens Indførelse i det angelske Sogn Kværn turde skyldes Ind
flydelse fra den frankiske Stormagt, stiftet i 400-500tallet. Therkel 
Matluessen i »Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse«, 1948, Fig. 1, 
har støttet min Iagttagelse arkæologisk. 

3. Gentagne Egns- og Ønavne er normalt Kortetyper. Påvist av mig 
i »Sønderjysk Ætlære«, Kort Figur 1. Yderligere Påvisning overflødig. 
Aldrig noteret av Filologerne. 

4. Ætniske Landsnavne fra lste-2det Århundrede fremviser 2 (siger 
og skriver to) Heim-samsæt: Boi-haemum, Teurio-chaim-. De er med 
Urette postulerede som Tegn på Heimbygdernes Ælde. Det drejer sig 
om en ren Undtagelsesklasse, aldrig produktiv undtagen i Mytelæren: 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 
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Jotun-heim etc. Det ellers tydelig herskende er Simplex. Tacitus: Cat-
valda dvæler 19 e. Kr. »inter Gotones«, dvs. »i Goterland«. Dion Kassios, 
lOOtallet, kender: Chaukis, Cheruskis, Sygambris, intet »Chaukerland«, 
»Chaukerrige« ete. Hærmed stemmer en hel Tylft tyske ætniske Lands-
navne såsom »Sachsen, Hessen, Franken«. Det er Normaltypen. (Bygd
navne på -heim myldrer først frem i 500tallet og især under Karl den 
Store). 

5. Ætniske Landsnavne på -rige. Ikke avhjemlede før 500tallet: 
Raumaricii etc. Model keltisk: irsk Cai-rige; donaukeltisk: Camp-riche 
hos Kelterstammen Kampoi. 

6. Ø-Samsæt. Cæsar 58 f. Kr. moder Bat-avi, Indb. av Øen Bet-uwe. 
Plinius (f 79 e. Kr.) omtaler frisiske Øer Auster-auia, Act-auia og nor
disk Halvo Scadin-auia. De 3 første kan forklares ved Kopiering fra 
keltisk Model, *Men-apia, Hjemsted for Men-apii, ligeoverfor Bet-uwe; 
jfr. Mon-apia, »Isle of Man«. Scadin-auia er vanskeligere a t forklare, da 
det er fjærnt fra Kelterne. Navnet indtager en Særstilling, idet det gen
spejles i Lappernes mytiske Skadesi-suolo. Jeg troer, a t der fra Rhin
mundingen har været keltisk Handelsforbindelse med Skåne. At frem
mede Købmænd kan medføre fremmede Navne, seer vi ved Portør i 
Sydnorge (og vel ved vort Ripæ i Sønderjylland). 

7. Samsæt -bjærg, -borg, indgår som nævnt blandt de jyske Ursogne; 
i tyske Byer Asci-burgium, Teuti-burgion, i tyske Bjærgnavne Aski-
burgion, Teuto-burg, Vis-burg. Modellen er keltisk -briga. S tar tpunkt : 
Provinshovedstaden Augusta Vindelicorum > tysk August-burg; Kel
tisk har i Spanien nøjagtig tilsvarende Augusto-briga. Vestjysk Longh-
burgh minder om kelt. Lango-briga. De vigtigste Bjærge i Skandinavien 
har ikke »Bjærg«-Navne, men Simplexnavne: Saevo, Kølen, Dovre. 

8. Samsæt -ford: Tuli-furdon, Lup-furdon, Ptol. Urkeltisk Model 
*P2-ton, kelt. -riton, kendt fra den cumberlandske By Pen-rith, »Hoved
vad«. Typen nåer nordpå ikke ud over tysk og saxisk Område. Det 
tyder på sekundær Opkomst. 

9. Samsæt -lun, nordtysk Loc-tuna. Keltisk Model -dunon, jfr. svensk 
Sig-tunir = kelt. Sego-dunon. Typens Vandringsveje er løjerlige, para-
doxale. Nordtyskland har kun en 5-6 Exp. hos Forstemann. Dærimod 
myldrer de frem i den flanderske Saxerbygd i 300-500tallet og går 
dærfra over til England. Samtidig får Typen Avlæggere på upsvensk og 
norsk Grund, medens den er fremmed for det mellemliggende danske 
Område. Den optræder hær kun sporadisk, mest vel ved upsvensk Ind
flytning, som Sal-tuna på Bornholm. Denne Zigzaglinje er svær at tid
fæste. Hos Ptolemaios henimod 200 savnes endnu ethvert Spor av Over
tagelsen; vi finder kun de keltiske Modeller som Karro-dunon i Øst-
germanien. 

10. Samsæt -mark. Ikke klassisk avhjemlet. Keltisk Model -brog hos 
Stammen Allo-broges og i kymrisk Shire Pem-broke. 

11. Samsæt -ved. Er ikke klassisk avhjemlet, men har et meget gam
melt gotisk Exempel hos Thietmar: Miriq-uidui dvs. Erzgebirge, sva
rende til det vigtige mytiske og episke Navn Myrk-viSr. Keltisk Model: 
irsk Dé-fid, »Gudeskov« = svensk Ti-veden. 

12. Samsæt -hede. Usikker klassisk Avhjemling: *Fin-haiboi (Ptol. 
Firaisoi), Indb. i Finn-heiSr, hos Jordanes i 500tallet Finn-aithae. Nav
net er eneste Exempel på Spiranten b's Slutstilling; sydlandske Hjem-
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melsmænd kunde ikke opfatte dette b som andet end s; (den korrekte 
Form Finn-aithae hos Jordanes skyldes ingen Sydlænding, men Nord
manden Hrodulf). Langobarderne i 300tallet kender en Egn G61-(h)aida. 

13. Samsæt -sæde. Furgi-satis, Ptol. Keltisk Model synes at foreligge 
i Tarve-sedum, »Tyresæde«; dog er jeg ikke sikker på, om den rigtigere 
Stavemåde er Tarv-essedum, hvilket giver en anden Type. Genspejles 
i svensk og norsk Type -såler. 

14. Lange Avledningsnavne. Oldtysk Fergunnia, nytysk Firngrund. 
Keltisk Model: urkelt. *Perkunia, kelt. Hereynia, »Egeskov«. Hænger 
vel sammen med Guden oldn. Fjorgynn. preuss. Perkunis, (slav. Perun, 
oldind. Parjanya, begge med Tabu-Forvanskning), kelt. *Herkunis 
(latiniseret Hercules). Andre urgamle Avledstyper drøfter jeg hær ikke, 
da Overleveringen er for usikker, ofte helt slet. 

15. Samsæt på tysk -wiese, »Eng«. Tacitus, 1ste Årh. e. Kr. Idista-viso. 
16. Samsæt på -bøg. Meli-bokos Ptol., »Mål-bøg«. 
17. Samsæt på -vang, usikkert. *Ko-bangoi, Indb. av Ko-wang, Ptol. 

Urhjem for Varisterne: Stade-wanga. 
18. Samsæt på -land, noteres tidligst i 300tallet: gotisk Cauca-land, 

Kaukoensernes Land; Judaia-land, »Jødeland« hos Wulfila; langbard. 
Rugi-landa, 400tallet. 

19. Samsæt på tysk -bant, »Landskab«, noteres c. 100 e. Kr., Tu-
bantes; i 300tallet Bucino-bantes. 

20. Samsæt på tysk -gau, »Landskab«. Brisi-gavi i Breisgau, 300tallet. 
21. Samsæt på tysk -aib, »Landskab«, Wetar-eiba, nu Wetterau. 

»Origo Langobardorum« avhjemler Ant-aib, Bayn-aib, Burgund-aib, 
der kan sættes til 300-tallet, men bortset fra Hessen er Typen eelirs 
ikke produktiv. 

22. Avledning -ing. Må drøftes udførligere, da Typen i den gængse 
Typekronologi spiller en vigtig Rolle, idet Ingbygder formodes at være 
urgamle. Denne Opstilling turde være ret uhjemlet. I de vestjyske 
Sognes arkaiske Nomenklatur indgår -ing nok på fremskudt Plads, men 
en nøjere Tidfæstelse lader sig ikke give. Hos Ptolemaios c. 170 e. Kr. 
møder vi ved Siden av 7 Simplexbygder et eneste Askalingion, og i 
»Tab. Peuting.« fra 400tallet et Caspingium i Rhindeltaet. Men ialfald 
Askalingion kunde godt se ud til at være det nytyske Osning, av Ptole
maios flyttet fra Bjærgklassen over i Bygdklassen; tilsvarende sætter 
Ptolemaios Bjærget *Teutiburgion (Tulisurgion) som By. Medens Ing
bygder således er svagt avhjemlede, tyder 3 -ing blandt Ptol.s Stamme
navne på hyppig Forekomst i Områdesklassen, jfr. de taciteiske Reu-
digni og Marsigni. Dærmed stemmer i »Origo Langob.« Scoringa, Mau-
ringa, vel fra 300tallet. Ingbygder bliver i »Saxerkrøniken« ikke noterede 
ved Landnammet i 400-500tallet. De første faktiske Startpunkter for 
en Massetilvirkning av Ingbygder er følgende: (1) Allemannernes Erob
ring av Østgallien c. 480. Dærmed følger en kompakt Ingbosættelse 
gennem Lothringen og Luxemburg. (Efter den frankiske Erobring er 
den frankoniseret; det har tyske Etnologer ikke forstået. De regner 
fejlagtigt disse Ingbygder for oprindelige frankiske. Jfr. min Artikel 
i »Geogr. Tidskr.« 1918, 191 ff.). — (2) Langobardernes Erobring av 
Italien 568. Dærmed følger talrige Ingbygder på Posletten. Sidstnævnte 
Exempel er vigtigt, fordi Langobarderne hurtig romaniseredes, hvorved 
Videreudvikling avskares, så deres Stednavne blev en »Forstening«, 
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visende det faktiske Typeforråd ved Indvandringen. Jeg kender kun 
et eneste Samsæt, Warde-stalla, nu Guastalla. Dette svarer nøje til det 
yderst svage Forråd av gottonske Samsæt, som Romerne har iagttaget 
gennem et Naboforhold på 3 Århundreder, se mere dærom nedenfor. 

Som terminus ad quem må tilføjes: hos Friserne — men ikke hos 
Nordboerne —• kunde Ingbygder produceres endnu i HOOtallet. »Ejder-
steds Krønike« meddeler, at Tate Eskels anno 1103 grundede Kirke i 
Tating. 

23. Samsæt på -heim ved Bygdnavne. Dette er det store Spørgsmål. 
Elementet -heim er sagtens noget av det vigtigste ved Opklaringen av 
Gåden: hvor når gik Simplexdannelsen av Mode? Hvornår tog lange 
Avledsdannelser og Samsæt Overhånd? Vi må søge forskellige Udgangs
punkter. 

a. Arkæologiske og byggetekniske Argumenter føres av Rygh og 
andre Nordmænd i Marken for at vise, at norske Ileimbygdnavne er 
urgamle. Jeg kan ikke dømme dærom, men tvivler dog på, at arkæolo
giske etc. Argumenter kan kuldkaste den klassiske Overleverings nega
tive og positive Vidnesbyrd. 

b. Den klassiske Overlevering kender ingen Heimbygdnavne lige til 
400tallet. 

c. Gotiske Levn. Dirsch-keim i Samland, Dar-kehmen etc. er prute-
niserede Heimbygder. Vi veed, a t got. haims i 300tallet var det daglig
dags Ord for »Landsby«. løvrigt fattes Holdepunkter for Tidfæstelsen. 

d. Danske, især vestjyske Heimbygder. Denne Avdeling synes at vise 
et Overgangsstade fra (religiøst) Områdesnavn til Bygdnavn: 

Sdj. Ell-æm Syssel, vel = »Helligdomshjem«, til gotisk alhs, »Hellig
dom«; sjæll. Smør-hem Hd., »Offerhjem«, med Masseofferfund fra Bronze
alderen; jysk Ny(-hei)m Hd., »Månehjem« ( ? ) ; »Ny« turde være Tabu-
Navn for »Måne«; fynsk Guth-um Hd. = vestgot. Gud-hems Hd. ; jysk 
Gud-um Sogne (2), øbosk Gud-um, Gud-ium Sogn; (oldn. Sol-heimar, 
episk Områdesnavn i Helgedigtene); vest- & østj. Sogne, oftere Vi-um, 
»viet Hjem«, Indbyggernavn Vimminger; vestj. Ti-(hei)m, østj. T(i-h)em 
Sogn, »Hjem for Guden Ti«; vestj. Tar-em, Indbyggernavn Tarmnin-
ger. Kan være »Thor-hjem«; i Vestjylland bliver »Torp« oftere til »Tarp«. 
Tar- kan også være Tabu-Maskering. 

Der savnes Exempler på genitivisk Konstruktion: *Els-, Guds-, 
Solar-, Tis-, Thors-, Odins-heim. E t himmerlandsk Nysum findes, men 
at det hører til Heimgruppen, er ikke sikkert. Sjæll. Niarther-um 
kan ligeså godt være et Rumnavn som et Heimnavn. Norge har 5 Njard-
heim; kun en enkelt Gang synes et NjarSar-heimr at forekomme, (På
faldende er et Balders-heimr, en tysk Genitivtype dukkende op langt 
nordpå i Norge; se Magnus Olsen, »Hedenske Kultminder« S. 36). Alt 
i alt tyder de vestjyske Sognenavne på et Stade efter Simplexstadet, 
men før Indførelsen av Odinstroen, de genitiviske Samsæt og de menne
skelige Forled. 

e. Saxernes Bosættelser langs Kanalkysterne har som Startpunk
ter tre Simplexer: Marcis, Horn, Sauzon (»Saxer«). Men ud fra 
Startpunkterne gås der i Flandern over til en stærk Produktion av 
Samsæt -heim (og -tun): Tourne-hem, Hondeg-hem, Lestr-em; hyppig 
også -ingheim: Blaring-hem, Matring-hem. Genitivisk Samsæt synes 
knap at herske, men dette Stade nås i England. »Saxerkrøniken« har 
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f. Ex. Egones-ham, der — med Rette eller Urette — siges grundlagt i 
571. Man kan gætte på, at de saxiske -heim oprindelig har været inspi
rerede av de gallo-romerske Herregårdsnavne på -court, lat. cohors, med 
et Ejernavn foran. 

f. Frankerne. I den »Saliske Lov« fortælles et Ophavssagn, hvor 
Frankerne føres tilbage til Stamfædre, der grunder Bygderne Sale-
chaim, Bodo-chaim, Wido-chaim. Sagnet har at gøre med Heimtypens 
Start, og det tilhører 400taIIet. Rhinprovinsen synes at give Holde
punkter for exakt Datering. Romerne hævdede Rhingrænsen endnu, 
efterat den dygtige Statholder Aetius havde avvist Hunnerkongen 
Attilas Angreb 451. Efter Mordet på Aetius 454 brød Roms »Wacht 
am Rhein« sammen. Frankerne myldrede ind. Og vi kan ret sikkert 
udpege et Hovedpunkt for deres Rhinovergang, ikke langt fra Remagen, 
hvor Amerikanerne gik over i 1945. Frankerne var ivrige Wodans-
dyrkere, og det første, de gjorde efter Rhinovergangen, var at ære 
Wodan ved at grunde Helligdommen Wotanesberg, nu Godesberg, hvor 
Hitler triumferende førte sine Forhandlinger med Chamberlain i 1938; 
den nuværende Forlyd g er en Tabu-Forklædning av det hellige Navn. 
Nu, og fra Godesberg skyder der sig en markeret Kile av Heimnavne 
frem mellem galloromanske Navne både mod Nord og Syd: Mecken-, 
Flerz-, Flamers-, Ivers-, Wollers-, Schmiede-heim. Kilen tager nøjagtig 
Sigte på Byen Tolbiacum, nu Ziilpich, og netop hær vandt Franker
kongen Chlodewig den afgørende Sejr over Allemannerne År 496. 
Ligesom Frankernes Fremrykning markeres ved Heimnavne, således 
synes Allemannernes modsatte Fremrykning at markeres ved Ingnavne, 
der strækker sig i kompakt Masse mod Nord gennem Lothringen og 
Luxemburg, se ovenfor under Punkt 22. De to Stødkiler tørner sammen 
ved Ziilpich, og netop hær sloges det Dommedagsslag, der knuste Alle
mannerne. Den frankiske Kile av Heimnavne vest for Godesberg synes 
altså at måtte dateres mellem 454 og 496. Chlodewig lod åbenbart Alle
mannerne sidde i Fred i Lothringen og Luxemburg, men dærimod ud
ryddede han dem ubarmhjærtig i Rhindalen, der var et vigtigt Forpost
land mod Øst. F. Ex. det brede Dalstrøg mellem Bingen og Mainz er 
propfuldt av frankiske -heim; hær er -heim den absolut herskende 
Type. Ligeså i Elsass, hvor også den frankiske Forfatter Ermold Ni
gellus taler om Bosættelse av den frankiske »colonus«. Tyske Sprogmænd 
har ikke forstået dette Forhold; thi, siger de, Allemannernes Efter
kommere i Lothringen taler jo nu en frankisk Dialekt, og de frankiske 
Efterkommere i Elsass taler jo Allemannisk. Det er en Vrangslutning. 
De omtalte Folkedele var avskårne fra sine Stammefællers Hovedmasse 
og lod sig påvirke av Naboerne. Elsass var et »enfant perdu«, en frem
skudt Bastion, der med hele sin Langside grænsede til Rhinens alle-
manniske Østbred. Og i Vogeserne blev der siddende allemanniske 
Folkerester. Således var de frankiske Kolonister i Elsass udsatte for 
Påvirkning fra begge Sider og allemanniseredes. Nøjagtig lignende var 
det med Heimbygderne i Flandern: de var grundede av Saxer, men nu 
taler de frankisk i flamsk Dialekt. Denne åbenlyse Kendsgærning må 
fastholdes overfor tyske Sprogmænds ensidige Urgering av Elsassernes 
allemanniske Dialektpræg. Jfr. min Artikel »Frankisk Kolonisation paa 
allemannisk Grund«, »Geogr. Tidskr.« 1918, S. 191. løvrigt fortsættes 
den frankiske Produktion av Heimnavne for fuld Kraft i 700-800tallet, 
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som vi seer ved Karl den Stores nationale Deportationer, de talrige 
Brezzen- (Bretonen-), Friesen-, Langbarden-, Sachsen-, Thuringheim. 

Ovenstående er kun spredte Iagttagelser. Men de giver et Indtryk 
av, hvilke indviklede historiske Problemer man må tumle med, når det 
gælder at fastslå de enkelte Samsættypers Alder. 

I 400-500talIet finder vi: Masseproduktion av frankisk -heim og 
(efter 568) av langobardisk -ing. I Italien er -ing faktisk ene om Buddet; 
andre Slags Stednavne forekommer så at sige ikke. Samsæt er en sjæl
den Undtagelse. 

Tager vi nu den klassiske Overlevering gennem 300 År, fra 115 f. Kr. 
til c. 200 e. Kr., så finder vi i dette lange Tidsrum opsnappet en 4-5 
ægte gottonske Samsæt: Boi-haemum, Teurio-chaim, Idista-viso, Meli-
bokos, (Furgi-satis?). De øvrige Samsæt har keltisk Model. Totaliter 
vacant: -land, -hav, -meer, -fjord, -våg, -vig, -so, -å, -kilde, -strøm, -flod, 
-bæk, -strut, -brok, -lar, -mose, -mor, -wald, -hagen, -hart, -horst, -feld, 
-fjæld, -stad, -hus, -biiiiel, -torp, -harg, -vi osv.; jeg kunde fortsætte med 
Snese av Exempler. Er den romerske og græske Opfattelsesevne virkelig 
så svag, at den overseer en latent tilstedeværende Tilvirkning av sam
mensatte Stednavne, medens den samtidig fuldstændig klart og nøj
agtigt gengiver den ved gottonske Personnavne herskende sammensatte 
Type? Nej! det forstenede langobardiske Navneforråd viser, at Samsæt 
anno 568 var en sjælden Undtagelse ved Bygdnavne. 

Jeg konkluderer: nordisk Stednavneforskning har forsømt at give 
sort på hvidt for den Antagelse, at Samsæt var en i Urtidens Bygder 
almindelig herskende Type, medens Simplex ingen Rolle spillede. 

Eskjær, 10. Februar 1954. 
Gudmund Schiltte. 

GIRART - SIGIBERT - CHILPERIK - SIGURD 

1. Et oldfransk Digt og Eddaens Nibelungversion. 
Den tyske Nibelungforskning har hidtil holdt sig altfor snævert til 

tyske og nordiske Kilder. Fr. Panzer i »Studien zum Nibelungenliede« 
1945, efterlyser franske Forbilleder. Gust. Brockstedt har allerede frem
draget ét saadant i »Flooventstudien«, 1906; jfr. mit Referat i »Sigfrid 
und Briinhild«, Kap. XVII. 

Et endnu mere slaaende Forbillede fremdroges av Leo Jordan ved 
Udgaven av den oldfranske »Chanson de geste« »Girart«, 1903. Det paa
peges av Kurt Wais i »Fruhe Epik Westeuropas und die Vorgeschichte 
des Nibelungenliedes«, 1954. 

Helten Girard trolover sig med en Fyrstedatter, men svigter hende 
og overlader hende til en Nabofyrste, som til Erstatning skaffer ham 
hendes Søster til Brud. Girart hjælper ham med at vinde den vragede 
Fæstemø. Denne føler sig naturligvis brøstholden, chikanerer sin lykke
ligere Søster ved at smæde Girart som undergiven Vassal under hendes 
Brudgom og gør Ting, der skal tjene til Undergang for den troløse 
Fæstemand. 

Der kræves ikke meget Skarpsind for at sanse, at det ligger klods op 
ad den norrøne Version. Det noget paafaldende Troskabsbrud motive-
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res i Norden blot en Del klarere ved et tarveligt Teatertrick, nemlig 
den »Glemselsdrik«, som Rænkespindersken Grimhild tvinger sin Datter 
Gudrun til at narre Sigurd til at drikke. Hvorpå denne ægter Gudrun. 
Ved et nyt Teatertrick, Hamskifte, må han hjælpe Gudruns Broder 
Gunnar med at vinde Brijnhild. Naturligvis føler denne sig brøstholden. 
Der udbryder Strid mellem de to Fyrstinder, og Brynhild lader den 
uordholdende Fæstemand myrde. Således særlig tydelig i Færødigtet 
»Brynhildar båttur«, som jeg har paapeget i »Arkiv for nord. filologi« 
1951. Forresten bliver Sigurds Alter-ego Sigfrid i »Hveenske Kronike« 
særlig tydelig smædet som en svigefuld Person. 

Altsammen iøjnefaldende nok. Men et særlig vigtigt Træk fattes i 
de norrøne Versioner, nemlig de tvende Fyrstinders Søskendeforhold. 
Det er et meget karakteristisk Træk, og ingenlunde dagligdags i Digt
ningens Verden. 

Genfindes det da slet ikke andensteds? Jo visseligl Og dét paa det 
allervigtigste Sted, nemlig i den faktiske Historie hos Gregor av Tours 
og andre Øjenvidner. Lad os nu høre denne faktiske Historie, Mero-
vingertidens Historie. 

Idealhelten Sigibert II av Nordøstfrankrig, den eneste ridderlige 
Merovinger (Felix Dahn), vinder Prinsesse Brunehild av Spanien. Hans 
Broder, Chilperik av Nordvestfrankrig, efteraber ham og vinder Sø
steren Gailasvintha. Forført av sin i den Anledning vragede Konkubine, 
Rænkespindersken Fredegund, øver han Troskabsbrud mod sin Hustru, 
lader hende myrde, og ægter strax dærefter Sladdertasken Fredegund. 
Naturligvis føler den myrdedes Søster Brunehild sig brøstholden og 
nærer Hævnplaner mod den troløse Brudgom. Men denne og Frede
gund lader Sigibert myrde og udlægger Brunehild som Morderske. Da 
ogsaa Chilperik myrdes, udlægges hun atter som mordskyldig, og hun 
henrettes tilsidst paa denne løgnagtige Anklage. (Navnene Sigibert og 
Chilperik turde i Fransk lydlig være flydt sammen i Formen *Chivers). 

Alt dette er ganske lige til. Ingen kan undgaa at se Lighederne mel
lem Historie og Sagn. 

Kun ét staar endnu uklart: hvordan er Sigibert blevet til Girart? 
Det Problem har Wais glemt. Men det løser sig ved nærmere Efter
tanke helt let. Vi skimter en Række nærliggende sproglige Skifter: 
Sigi-bert > Si-Gibert > Si(re) Gibert eller Si(eur) Gibert > Sire 
Girart eller Sieur Girart, «Herr Girart«. Navnet Gibert kan i den episke 
Udvikling let være ombyttet med Girart. Og Formen »Herr Girart« 
forklares let som Følge av Paastanden om Heltens saakaldte Vassal-
forhold til den vragede Fæstemøs Ægtemand. 

Altsammen i den episke Udvikling saare let at forstaa. Langt mere 
ligetil end de famøse Teatertricks med »Glemselsdrik« og »Dølgehjælm«, 
der bare røber Digterens Brist på Evne til at motivere Helten Sigiberts 
opdigtede Troskabsbrud, som er lånt fra Niddingen Chilperik. 

2, Sammensmeltningen av Sigibert og Chilperik. 

I »Gotthiod und Utgard« har jeg et Avsnit om, hvordan den episke 
Udvikling snart spalter een Person i flere, snart klapper flere Personer 
sammen i een. 

Et typisk Exempel paa Spaltningen er Kong Hrørik Sløngvanbaugi, 
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der av sine Tilhængere forherliges som en tapper Helt, slyngende en 
Guldring for at lønne en gæv Kæmpe, medens Modstanderne (i »Bjarke
mål«) smæder ham som en ussel kryster, der slænger sine Guldskatte 
paa Jorden for at købe sig Fred av Hrolf Krake. 

E t typisk Exempel paa Sammenklapning er Nibelungsagnets Sig-
frid — Sigurd, som dækker over Helten Sigibert og Niddingen Chilperik. 
Mærk følgende Lighedspunkter. 

1. Sigibert og Chilperik flyder sammen i fransk Sprogudvikling som 
*Chivers eller lignende. —• 2. Begge er Sønner av Chloihar. —- 3. Begge 
er Konger i Nordfrankrig, S. i Nordøst, Ch. i Nordvest. — 4. Begge 
vinder Sejr over Daner og Saxer, S. ved Hertug Lupus, Ch. personlig. 
— 5. Begges Sejre forherliges av Digteren Venantius Fortunatus. •—• 
6. Do. do. i »Nibelungenlied«. og »Nornagests Saga«. —• 7. Begge vinder 
spanske Prinsesser, der er Søstre. — 8. Begge har Ord for at svige en 
Fæstemø; Sigiberts episke Genspejling Sigurd sviger Brijnhild, og den 
historiske Chilperik sviger Brunehilds Søster. — 9. Begge ægter en Prin
sesse med Navn på -gund: Sigiberts Genspejling Sigurd ægter Gu(n)-
drun, Chilperik ægter Fre.ae.gund = Sigfrid ægter Florigunda, »Sey-
friedslied«. — 10. Begge siges at være myrdet paa Anstiftelse av Brune-
hild-Brynhild; Sigibert og Chilperik skal ifølge Fredegunds løgnagtige 
Sigtelse være myrdede paa Anstiftelse av Brunehild; Sigfrid-Sigurd 
myrdes paa Anstiftelse av Briinhild-Brynhild. — 11. Efter begges Under
gang udvirker Gunth.. av Burgund et Forligsmøde, hvor Brund-eliil 
Briinhild midlertidig forsones med Fredegund. Det er 12 År efter Mor
det paa Sigibert, 37 2 År efter Mordet på Chilperik. 3V2 År efter Mordet 
på Sigfrid udvirker Gunther av Burgund et Forligsmøde, hvor Briin
hild og Kriemhild ( = Gu{ri)druri) midlertidig forsones. 

St. Andra i. Lavanttal . 5. Juli 1954. 
Gudmund Schiiile. 

SPROGLIGE OG K U L T U R E L L E STARTPUNKTER 

I »Vor Folkegruppe Gottjod« (1926), Fig. 5-7, har jeg påpeget en 
Række iøjnefaldende Ord- og Kulturspredninger på gottonsk Grund. 
Synspunktet er i et Kvartårhundrede dærefter ikke blevet taget op. Det 
er en stor Forsømmelse av Forskningen. Jeg skal hær føre det videre, 
idet jeg gennemgår en Række Handelscentrer, hvorfra Spredningen er 
udgået. 

1. Helgoland. Præsten Nathan Cijpræus i 1500tallet omtaler på Hel
goland en mærkelig Promiskuitet, kaldet Kortein, åbenbart en Levning 
av gammel sakral Prostitution, det samme som vi træffer i Uppsala 
(se Nr. 13, d). Jfr. »Zeitschr. f. d. alt.« X I , 1859, S. 197 ff. Denne Kult-
form er åbenbart blevet udbredt med Søhandelen. (Det omdrøftede 
Tvivlsspørgsmål, om Helgoland er lig Fosetisland, Udgangspunkt for 
Dyrkelsen av den norske Gud Forseti, skal jeg ikke komme ind på). 

2. Før. Hovedhavnen hedder Vik. Det kan særdeles vel være et 
latinsk Vicus, »Handelsplads«. 

3. Ribe. Handelsbyen Ripæ ved Nipsåens Udløb har et tydelig la
tinsk Navn, der vil sige »Flodbredder«. Det kommer igen ved Helge
åens Udløb i Skåne som Ripa, se Nr. 10. 

http://Fre.ae.gund
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4. Angel. Simplex-Sognet Kværn er Udgangspunkt for Kværnbru-
gets Indforelse i Danmark. Om Indførelsen er skeet i Romertiden eller 
først efter Stiftelsen av den frankiske Stormagt i 500tallet, skal jeg 
lade usagt. 

5. Limfjordens Udløb. I Agger bruger man Ordet ællernon = eng. 
afternoon »Eftermiddag«; Hjemmelsmand er Civildommer Holm, Vi
borg, der har Ordet fra Konen Marie Christensen. Feilberg avhjemler 
Ordet i Vendsyssel og Nordhimmerland. Det har åbenbart udbredt sig 
fra Agger langs Limfjorden. Udbredelsen er vel skeet i ret sen Tid. 

6. Sydnorge. En fremskudt Handelsplads bærer Navnet Port-yrja, 
nu Porter. Det er klarlig lat. portus, »Havn«, indkommet ved Handels
samkvem. 

7. Viken. Indbyggerne hedder på Oldnorsk Vik-verjar; det og Tillægs
ordet heirwerskr til Stammen *Hein-verjar i Hedemarken er i Snorres 
»Heimskringla«, såvidt jeg kan se, de eneste Avhjemlinger av det op
rindelig vesttyske ætniske Element -varj- > -verjar. Det er indkommet 
med Handelen og med den danske Kongeæt i Viken. I Nutiden er det 
almindelig udbredt i Norge, sædvanlig udvidet til -væringar. 

8. Vestnorge. Agvaldsnæs er en Handelsplads, der er kendt ved sine 
rige Kulturfund. Ifølge »Heimskringla« (S. 80 Unger) var Ogvaldr en 
Konge, der blotede til en Ko. Denne i Norden enestående Kodyrkelse 
er åbenbart en med Handelen indført Foreteelse; vi mindes Kimbrernes 
Tyredyrkelse i Nordjylland, stammende fra Middelhavslandene. 

Jeg forlader nu Norge og vender mig til Østersølandene. 
9. Goternes Land, Weichseldeltaet. Ravlandet Preussen var et gam

melt Handelscentrum. Dærfor finder vi i Gotisk en Samling ejendom
melige Låneord: Sipdneis, »Lærling« (i Slægt med lat. sequi, »at følge«), 
er Minde om den dakiske Zalmoxis-Dyrkelse; kélikn, »Over-Stokværk«, 
keltisk; du, »til« = polsk do; lukarn, »Kerte« = lat. lucerna. 

Det vesttyske ætniske Led -varii opdukker i 500tallet hos Widlands 
Indbyggere: Vidu-varii. Ellers ukendt hos Østgottonerne. 

10. Østskåne. Skrås overfor Weichselmundingen ligger et Fremspring, 
hvor Helgeåen munder ud. Det markeres ved Bygderne Horna (»Frem
spring«) og Å-us (vrangstavet Åhus), »Å-munding«. Og netop hær finder 
vi det latinske Stednavn Ripa, »Bred«, svarende til jysk-latinsk Ripæ, 
»Bredder«. Latinen møder os altså nøjagtig dær, hvor de fra Weichsel
deltaet udgående romerske Skippere på Vej mod Skåne måtte lande. 

11. Bohuslen. I Sognet Tanums Helleristninger finder vi gentagne 
Gange en højst mærkværdig Luftkarrusel, ellers kun kendt fra Mejicos 
Indianere, hos hvem den er i Sving den Dag idag. Se Chr. Winther i 
»Danske Studier« 1939, S. 81 ff. Det er jo ikke godt tænkeligt, at Bo-
huslændingene har fået denne Opfindelse fra Mejicos Rødhuder. Den må 
have haft hjemme et eller andet Sted ved den sydeuropæiske Atlanter
havskyst. 

Det er en påtrængende nødvendig Opgave for Oldforskerne a t efter
spore dette mærkelige Kulturlån. At de i 14 År har ignoreret Chr. 
Winthers Påpegning, er temmelig utilgiveligt. 

12. Gotland. At Øen Gotland er et Brændpunkt for Østersøhandelen 
i klassisk Tid, et Masse-Avlagringssted for romerske Denarer, har jeg 
ikke nødigt at påpege nærmere. Jfr. Brøndsted, »Danmarks Oldtid«, 

12» 
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III, S. 167. Men det må fremhæves, at der findes et overmåde inter
essant sprogligt Vidnesbyrd om direkte Samhandel mellem Weichsel-
deltaet og Gotland. Det gotiske Låneord fra Latin, lukarna-stapa, »Lyse
stage«, kommer nemlig igen på Gotland i Formen lukarna-staki. 

13. Malarlandet. Et lignende typisk Importland er det svenske Up-
land, Egnen omkring Søen Målaren. Hær er der ligefrem overvældende 
mange Nedslag av Handelsvirksomheden: (a) Først er der Tacitus' 
Vidnesbyrd, »Germania« c. 44, at Svionerne ejer store Flåder. Det er 
de eneste Flåder, han omtaler i sin Bog, og det er ikke tilfældigt, at de 
netop findes hos Svionerne; Landets Natur har været særlig egnet 
dertil, (b) Malarlandet er den eneste nordiske Egn, der har indført den 
hos Saxer og Tyskere gældende Inddeling »Flundred«. At det er skeet i 
Oldtiden, fremgår av Navnet Narding-hundra, »Nerthusdyrkernes Hun
dred«, (c) Udenfor Målarens Avløb findes et Farvand Norr-pada med 
det saxisk-tyske Element pap der vistnok stammer fra Iransk. Jfr. 
Kluge, »Etym. Worterbuch«, Art. »Pfad«. (d) En svensk »Konge« Frø 
har ifølge Saxe (441 Muller) indespærret norske Kvinder i et Horehus. 
Det er en tydelig Freysdyrkelse med sakral Prostitution ligesom den, 
der kendes i Sydvestasien. Vi mindes også Kortein-Skikken på Helgo
land, se Nr. 1. (e) Handelspladsen Bjorko i Målarens Udløb var i tidlig 
Middelalder en Stapelplads for den frisiske Østersøhandel. Navnet gen
findes ved Finlands Kyst og som Bjarkey i Norge, (f) Bjorko blev Ud
gangspunkt for den svenske Kristenmission ved Ansgar. 

14. Medelpad. Det nord for Malarlandet liggende Landskab Medel-
pad fremviser den ellers i nordiske Områdesnavne fuldkommen ukendte 
Brug av det ovennævnte saxisk-tysk-iraniske Navneled pap, jfr. indisk 
Landsnavn Dakslna-patha (Dekhan). 

Hær er nu givet en lang række Exempler, der sikkert ved nærmere 
Eftersyn kan øges adskilligt. Det må ønskes, at gottonsk Sprog- og 
Kulturforskning nu endelig engang vil tage sig av dette forsømte Om
råde. 

Eskjær, 28. December 1953. Gudmund Schiitie. 

»GULDHORNENE« I EKSAMENSSKOLERNE 

Der er et mærkeligt forhold mellem den stærke brug, der gøres af 
dette berømte digt i skolerne, og den mangel på omhu, der vises det 
i skolernes læsebogssystemer, håndbøger i litteratur og digte til skole
brug. Jeg har efterset fem og tyve af den slags værker fra ældre og 
nyere tid, og det viste sig, at kun ti af gengivelserne stemte med digte
rens tekst. Af de andre havde ni de samme to meningsødelæggende 
fejltryk, som vi skal se nærmere på, medens to af dem slet ikke havde 
»Guldhornene«, og de fire sidste bragte det med andre tekstforvansk
ninger. 

Efter fundet af det første guldhorn begynder en forgæves søgen efter 
nye skatte: 

Deres Haab har bedraget. 
De see kun det Muld, 
hvoraf de er taget. 
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Sidste linje giver et fortættet og virkningsfuldt udtryk for de søgendes 
skuffelse; men i den forvanskede gengivelse hedder det : 

hvoraf det er taget, 

der er rent og skært refererende. 
Den anden forvanskning kommer i stedet om de gamle guders andet 

møde: 
Stormenes Sluser 
bryde med Vælde. 
Over Norges Fieide 
til Danmarks Dale 
i Skyernes Sale 
de forklarede Gamle 
sig atter samle. 

Forvanskningen består i, at punktummet efter »Vælde« i anden linje 
flyttes til efter »Dale« i fjerde linje, hvorved forbindelsen mellem »Nor
ges Fieide« og »de forklarede Gamle« afbrydes, og derved tilsløres min
delsen om den åndens susen fra Norge, som digteren gentagne gange 
blev grebet af. 

Den påfaldende omstændighed, at der over for ti rigtige gengivelser 
står ni med de samme to tekstforvanskninger, viser først, hvor udbredte 
de er, og fører dernæst til en sogen efter deres fælles oprindelse. Den 
har jeg fundet i L. C. Sander: »Odeum eller Deklamerekunstens Theorie« 
1819, hvis første udgave 1808 endnu havde formen »de«. De følgende 
udgivere har formodentlig stolet mere på professoren end på digteren, 
de har i det mindste taget ham til mønster og rettesnor. I en artikel 
i »Den danske Realskole« nr. 4 1954 har jeg behandlet forholdet udfør
ligere. 

Kristian Krarup. 

C. HAUCHS GRÆSKE DIGT »SLØRET« 

Blandt de bøger, der med Bibliotheca Wegeneriana overgik til Stats
biblioteket i Århus, var C. Hauch: »Lyriske Digte« 1842. Efter det 
sidste digt er her indklæbet et sammenfoldet halvark med denne op
tegnelse: 

Pausanias lib. III cap. 20 sect. 10 (Tom I. p. 317. Tauch. el. p. 202 Xyland.) 
fortæller et Sagn, som jeg vilde oversætte — mere i Aanden end efter Bogstaven, 
saaledes: 

»Tredive Stadier fra Sparta staaer Aidos's (Blufærdighedens) Støtte. Den er 
sat af Ikarios (Broder til K. Tyndareus i Lakedaimon) i denne Anledning: 

Odysseus beilede til Ikarios's Datter, den skjønne Penelope. Han vandt hendes 
Hjerte og Faderens Samtykke, og vilde derpaa hjemføre sin Brud. Men den gamle 
Ikarios kunde ikke afsee den kjære Pige, og tryglede sin Svigersan og sin Datter 
om at fæste Bo hos sig i Lakedaimon. Det var forgæves: Odysseus satte sin unge 
Hustru paa sin Vogn og drog afsted. Men ogsaa Ikarios besteg sit Fiirspænd, ind
hentede dem og tiggede atter fra sin Vogn og under Hestenes Løb sin Datter om 
at blive hos sig. Da vendte Odysseus sig til sin Brud og sagde: Penelope, kjære 
Hustru, siig mig om Du vil følge Din Husbond til hans Øe eller Din Fader til Dit 
Ungdoms Hjem. Og Penelope svarede ikke et Ord; kun Sløret faldt ned over hendes 
Kinder. — Og Ikarios forstod den kjære Datter: han lod hende drage til Ithaka 
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og selv vendte han hjem; men paa det Sted, hvor Sløret havde skjult hendes tug
tige Øine, opreiste han en Støtte for Aidos! (Qvindelig Blyhed)le 

Jeg sendte en Afskrift af dette til Hauch d. 22. Marts 1838, og fik hans Tak 
derfor. 

C. F. W. 

Den 20. April derefter, sendte Hauch mig et Digt i 144 Hexametre over dette 
Emne. 

Den her fremdragne optegnelse af C. F . Wegener er næppe meget 
kendt. Den er skrevet med en smuk, pertentlig håndskrift, selve sagnet 
med latinske bogstaver, medens de to tilføjelser og forbogstaverne til 
navnet er skrevet med gotiske. Baggrunden for den er den omstændig
hed, a t Hauch og Wegener begge var lektorer i Sorø og havde været 
kolleger, siden Hauch kom til akademiet i 1827. I første række viser 
den Hauchs kilde til »Sløret«; men også i andre henseender er den af 
interesse. Den fastlægger tiden for digtets tilblivelse, nemlig til tiden 
mellem 22. marts og 20. april 1838, medens Hauch var i færd med at 
afslutte »En polsk Familie«. Den viser endvidere, at Hauch havde om
arbejdet digtet, inden det i 1839 tryktes i 1. bind af Fr. Barfods »Brage 
og Idun«, og han selv udgav det i »Lyriske Digte« 1842, for begge steder 
var det på 165 hexametre i stedet for 144, som Wegener angiver. »Brage 
og Idun«s første tryk af digtet har bl. a. trykfejl som »Gedder« for »Ge
der« og »Sandfugle« for »Vandfugle«, og der kan ikke tillægges det nogen 
særlig vægt. Derimod er der grund til at se på Hauchs egne to udgaver. 

»Lyriske Digte« kom i 1854 i 2. »meget forøgede« og tillige omarbejdede 
udgave. For »SløreUs vedkommende var der foruden nogle retskriv-
ningsændringer tillige foretaget et par tekstrettelser. Udtrykket »Aidos 
Behersker« var ret tet til »Herskeren Hades«, måske fordi underverde
nens græske navn i genitiv kommer til at ligne navnet på »Blufærdig
heds hellige Guddom«, som Wegener gentagne gange nævner ved navn, 
og det ombyttes derfor med Hades-navnet. Det andet tilfælde er fra 
Ikarios's fortsatte tale til Penelope: 

• • — thi vandrer jeg engang 
Over Forfærdelsens Eng, hvor den rædsomme Persephoneia 
Stirrer paa mig, da svinder Tanken i Barm, og jeg glemmer 
Hurtig i Skyggernes Kreds, hvad der før bevæged mit Hierte. 

Da det drejer sig om, hvad der bevægede ham i jordelivet, er »før« 
et logisk rigtigere udtryk end »her« i 1. udgave. Det mest fremtrædende 
eksempel på, at digteren har gennemset og ret tet 2. udgave, har vi i 
det storslåede digt om Christiane Oehlenschlager, vel det prægtigste 
mindedigt, vi har på dansk. Her har han foretaget forskellige rettelser 
og tilføjet de to betydningsfulde slutningslinjer: 

Og skjenke Dig den Fred, 
Som Du her maatte savne. 

Da 2. udgave således viser den form, som digteren foretrak, er det 
dobbelt uheldigt, at denne mangler en linje, det 126. hexameter, der 
er gledet ud af »Sløret«. Odysseus har med faderens samtykke fået Ika-
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rios's datter Penelope til brud; men Ikarios frygter for at blive ensom 
og beder hende blive hos ham i stedet for at følge Odysseus til Ithaka. 
Da svarer Odysseus ham: 

Vel, Du mægtige Drot, Du fast bevæger mit Hierte. 
Sjelden det gavner en Mand, med Magt at tvinge sin Hustru, 
Lad da Penelope selv, den Herlige, vælge sin Lod, thi 
Ofte taler en styrende Gud fra Qvindernes Læbe. 

Det er den første linje i dette svar, der er faldet ud, og det vil ses, at 
den ikke kan undværes, da det er det eneste sted, der viser, at Odysseus 
har medfølelse med Ikarios. Men også rent typografisk viser den på
gældende side, at der mangler en linje. Mellemrummet mellem dette 
versafsnit og det foregående fylder nemlig en linje mere end de andre 
mellemrum, og det er altså en hundredårig korrekturfejl, der her af
sløres. 

Poul Schjærff kalder i sin indledning til C. Hauch: »Poetiske Arbejder« 
1929 »Sløret« et herligt digt og giver der en smuk karakteristik af det, 
og han finder digtets kimpunkt i det fine træk, der ligger i, at Penelo-
peia giver sit svar uden ord, bare ved at lade sløret falde. Men digtet 
hører i vore dage til den mindre kendte del af Hauchs digte, og det 
forekommer f. eks. næppe i nogen antologi eller håndbog i litteratur 
fra dette århundrede. Både ved sit emne og sin form hører det til en 
tid, da kendskabet til og interessen for klassisk sprog og digtning var 
større end nu, og da var digtet også mere kendt. Det findes således 
gengivet i H. P. Holst: »Poetisk Læsebog« 1847, A. Berg: »Danske 
Digtere« 1869, Sigurd Muller: »Fortællende Digte« 1885, alle efter 1. 
udgave, og i Lefolii: »Fortællende Digte« 1860, som optrykker 2. udgave 
og derfor mangler den omtalte linje. 

Kristian Krarup. 

TO RIMBREVE AF EMIL AARESTRUP 

Arkitekten C. J. Zubers smukke søjlesal i det gamle kongelige biblio
tek flyttedes ved dettes ombygning til rigsarkiv til Koldinghus. Dette 
slot savnede efter branden og den årelange ruintilstand fuldstændig in
dre udstyr, så det kom særdeles tilpas, at dette nyklassiske interiør fra 
1781 uden større vanskelighed lod sig indpasse som et led i slottets 
istandsættelse og brugbargørelse. Zubers sal er stadig bibliotek og er 
tilfældigvis også kommet til at rumme enkelte originalmanuskripter, 
hvoraf et par hidtil ukendte rimbreve af Emil Aarestrup her skal frem
drages. Lægen og digteren Emil Aarestrup henlevede sin barndom og 
ungdom i København og tilbragte sine manddomsår på Lolland og i 
Odense. Så lidt som hans person har hans digtning topografisk tilknyt
ning af nogen betydning til andre dele af vort land. Når Koldinghus 
alligevel er kommet til at give ly for enkelte af digterens efterladenska
ber, skyldes det, at flere blandt digterens familie har haft tilknytning 
til Sydjylland, således tilbragte digterens enke sine sidste år i Vejle, 
hvor hun døde i 1897. 

Emil Aarestrup, født i København 1800, blev allerede i otteårsalde-
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ren forældreløs og kom derefter i huset hos sin morfar, købmand og 
borgerkaptajn Rasmus Aagaard. Dennes søn, altså Emil Aarestrups 
morbroder, var ligeledes købmand. Børnene fra dette hjem, sønnen 
Christian og døtrene Anna og Caroline, var følgelig den vordende dig
ters nærmeste familiære omgang blandt ungdommen, og til den ældste 
af døtrene, jomfru Anna, sendte han på hendes fødselsdag den 3. no
vember 1819 følgende rimbrev: 

Hvis jeg ei skrev et Brev til min Cousine, 
Da sagde vistnok Folk: han skrive kan til Mine, 
til Mikke, Mette og til Goelestine, 
Men intet skriver han til sin Cousine; 
Tvi ham den slemme Gast! Hvor lærte han vel Noder? 
Hvor blev han vel saa buursk? Man aldrigen formoder, 
At finde saadan Skalk paa ordentlige Kloder I 
Mon han vil føre ind i Landet nye Moder? — 
Det vist jeg høre fik; men jeg mig kjønt betakker, 
Og meget heller snakker 
Et Vers fra Leveren, saa er jeg ingen Prakker. 
Saa hør da nu, min Rosenstilk og Blomme, 
Min søde Fætterske, hvad af din Fætters Lomme 
Vil komme I 
Det er i Reverenz, min Glut, af din Geburt, 
Jeg rækker dig et Skrift, en saare ringe Urt, 
Hvori dog Rimene de gaae som de var smurt. 
Jeg ønsker, at du maa al Held og Lykke faae, 
Og stedse frem i Dyd og udi —• Tydsken gaae; 
I Dandsen ønsker jeg, du aldrig maa forkjøles, 
Og ei paa Blegdamsvej for grumt i Vinter søles; 
lligemaade du Tallerkner aldrig tabe, 
Ei snitte Fingeren, vil Gulerod du skrabe, 
Samt ikke faae en Mand, af hvem du tidt maa gabe! 
Og nu farvel! Hils Søster Caroline 
Og Broder Christian, som læser sit Latine! — 
See, saa nu fik jeg dog et Brev til min Cousine! 

Aarestrup var i 1819 nybagt medicinsk student, men havde fra sin 
tidligste ungdom skrevet vers og agtede fremdeles a t tjene poesien ved 
siden af sit medicinske brødstudium. Dette Aarestrups første bevarede 
rimbrev har åbenbart haft flere forgængere og fik da også adskillige 
efterfølgere. I tredie linie vil man nok studse over det himmelske navn 
Coelestine ved siden af de meget jordiske Mine, Mikke og Mette. Navnet 
er vistnok Aarestrups egen opfindelse. Han anvendte det igen i sonetten 
»Du søde Barn saa længselsfuld og stille •—«, hvor slutningsstrofen ly
der »O Coelestine — har du glemt det alt?«1, som ifølge renskriften skal 
være fra 1825. Hans Brix har ment, at Coelestine måt te være en poetisk 
omskrivning af den yngre søster, Carolines navn2. Men i 1819 var Caro
line Aagaard, som digteren ægtede i 1827, kun elleve år gammel og 
næppe egnet som adressat for en så poetisk benævnelse. Ifølge egen op
givelse begyndte digteren først at lægge mærke til den yngre søster 
efter hendes konfirmation; men så fulgte til gengæld også forlovelsen 
hurtigt efter. Navnet Coelestine behøver iøvrigt hverken at være en
tydigt eller dække en bestemt realitet. Man kan bemærke Aarestrups 
ønske for jomfruens sprogfærdighed. Selv oversatte han poesier fra 
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latin, græsk, tysk, engelsk og fransk samt svensk; men der er ingen tvivl 
om, a t han som så mange af romantikens digtere satte tysken højest. 
Den stod endog i den grad hans hjerte nærmest, at enkelte af hans 
breve til jomfru Caroline i forlovelsestiden er skrevet i dette tungemål. 
Det var jo i hin nationale uskyldighedstilstand længe før 1848. 

Endnu engang fik kusinen og svigerinden en hilsen på vers, nemlig 
til fødselsdagen den 3. november 1833: 

Cousine, Legesøster og veninde 1 
Kjære Annal sode Svigerinde! 
Lad mig i Hast •— tilgiv I — 
Og paa en lille Strimmel 
Lagt inden i det Brev, 
Min Kone for at ønske Dig til Lykke skrev, 
Lad mig min Følelse udtrykke, 
Og ønske, søde Anna, Dig et Liv, 
Som Du fortjener, fuldt af Himmel, 
Af Kjærlighed og Heidi 

Lev vel 
Din Emil Aarestrup. 

Adressaten, jomfru Anna Aagaard, har siden af Hans Brix fået det 
skudsmål, at hun og moderen »var flygtige hoveder uden stort begreb«3. 
Trods flygtigheden har hun dog gemt de to små rimede billetter, hun 
har åbenbart sat pris på den hyldest, der lå deri, og de er siden vendt 
tilbage til fru Caroline Aarestrup i hendes enkestand. Det første rim
brev er skrevet med gotisk skrift, det andet med den latinske, som Aare
strup gik over til i midten af 1820'erne4. Han lagde særdeles vægt på 
en smuk skrift, og hans hånd er, i modsætning til hvad der almindeligt 
siges om hans medicinske kaldsfællers, både klar og elegant. 

De to små manuskripter er indlagt i Emil Aarestrups nydelige porte-
feuille og kommet til Koldinghus fra Dyrehavegård ved Kolding. Her 
boede til sin død i 1926 digterens broderdatter, fru Berthe Othilie Ræ-
der, og hun tog efter fru Aarestrups død i Vejle 1897 vare på flere min
der om digteren. 

Siguard Skov. 
1 Emil Aarestrup: Samlede Skrifter udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær II, 

p. 1 (Kbhvn. 1922). 
2 Hans Brix: Emil Aarestrup I, p. 47 (Kbhvn. 1952). 
3 Sst. p. 51. 
4 Hans Brix: Aarestrup-Manuskripter p. 5; Danske Digtere ved Arbejdet VII 

(Kbhvn. 1940). 

PAA MEMPHIS STATION 

Johs. V. Jensens epoke-skabende digt har haft et 50-års jubilæum og 
i den anledning været draget frem i Harry Andersens kronik i Poli
tiken (18.3.1954) på jubilæumsdagen for digtets offentliggørelse: »Paa 
Brinkly Station« og Volmer Dissings i Berl. Aft. 9. 6.1954: »Johs. V. 
Jensen og det halve kongerige«. Med fare for at bidrage til »danaidiske« 
diskussioner søges det te realistiske digt i det følgende tolket symbolsk. 

Situationen kunne være ganske novellistisk: seks tidlige morgentimer 
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på en ventesal, mens sporet gøres frit. En indre, sjælelig konflikt gen
nemleves, forbundet med sanseindtrykkene udefra. Efter natten og 
drømmenes tomhed blændes der op for virkeligheden: ventesalen, loko
motivet, floden — altsammen akkompagneret af regnens dunkle, vidløse 
energi. 

Natten og dagen symboliserer her som hos Johs. Jørgensen drømmen 
og virkeligheden, men de to digteres stilling til dem er diametralt mod
sat. For Johannes Jørgensen er dagens stue for lav, virkeligheden be
grænset til de fem sanser er et fængsel for sjælen. Denne frigøres først i 
drømmen, natten der er stor og vokser i eet med evigheden. For Johs. 
V. Jensen er det omvendt natten og drømmen, der er et fængsel, mens 
dagen, virkeligheden oplevet gennem sanserne, er befrielsen. 

Hos Johannes Jørgensen ligger der en bleggrøn solnedgang bag van
dreren. Han er på vej ind i natten og drømmen. Johs. V. Jensen havde 
gjort det sidste af 90'ernes subjektivisme med, og i »På Memphis Station« 
går han ud af drømmen. Digtet indledes af en sidste nattetime for at 
vende sig mod dagen. 

Derfor hedder det om drømmene, at de er »danaidiske«, dvs. bundløse 
og uden mening og fornyelse, stadige gentagelser, en straf fra guderne: 
danaiderne beskæftiget med at øse vand i et bundløst kar. Ventesalen 
bliver et vådt fængsel, og da det dages, lyser regnstrålerne udenom som 
et gitter. 

I mørket har drømmene fyldt ham. Med dagen og virkelighedser-
kendelsen desillusioneres situationen. Dagen blotter ubarmhjertigt me
ningsløsheden og det uordnede omkring ham: al den sorte søle, appelsin
skaller, tændstikstumper og chokoladeautomat. Det er ventesalstilvæ-
relsen, og denne består i at være udenfor, at være på rejse og flugt fra 
sin plads i hverdagen, som er virkeligheden: »Mens vi rejste efter den 
store Hvidhed, spillede Dagen i alle Spektrets Farver,« hedder det i 
digtet til L. C. Nielsen. 

Dagen lader ham erkende sit fængsel og se gennem dets gitter. Ven
tesalen er halvfemsernes jeg-hus med pessimisme og livslede. Udenfor 
ligger virkeligheden: lokomotivet, der holder på sporet, og floden. Det 
er eksprestogsmaskinen og Mississippi, der lærer ham, hvordan han skal 
slippe ud af sit fængsel. Maskinen står roligt og hyller sig i sin røg. Også 
Johs. V. Jensen stiller sig op og hyller sig i røgen fra den pibe, han tæn
der sig på fastende liv. Han søger at væbne sig med samme urokkelige 
tålmodighed som lokomotivet. Derfor hedder det senere: »smøg din vise 
Pibe«. Visdommen består for Johs. V. Jensen i at indordne sig under 
maskinalderen, der er til stede selv i denne gudsforladte stationsby, dette 
Memphis, som i modsætning til det ægyptiske er uden gammel kultur 
og mystik og derfor »sfinxforladt«. 

Stålnerverne, tålmodigheden vil føre alt det til dig, som du før rejste 
efter: Du er standset her på grund af tilfældige omstændigheder. Bliv 
her. Det er et stykke virkelighed som ethvert andet. Også her findes 
denne pige, der vil komme mod dig en fin dag på gaden som en bølge 
af vellugt og med en mine, som om hun kendte dig. 

Nu farves sansningerne af denne nye sindstilstand: Det er forår og 
trøstigt. Regnen, der før var et fængselsgitter omkring hans ensomhed, 
den lyder allerede som en lang og dæmpet kærlighedspassiar. Se, det 
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førte maskinen med sig — det at indordne sig og akceptere tilfældet i 
sin skæbne. 

Naturen tolkes i dette digt med mindre filosofisk mystik end andet
steds hos Johs. V. Jensen. Floden er her udtryk for sundhed og aktivitet. 
Den går over sine bredder af livslyst og bærer drivtømmeret med sig. 

Lokomotivet gav ham den første impuls til en indordning: kvinden, 
floden giver ham den næste: savskæreriet, der er den normale vej frem
over i et skovdistrikt —• altså det endelige valg, en forsørgerstilling. 

Det spændende i dette digts ide-indhold er imidlertid ikke frembærei
sen af dette prosaiske evangelium, men dets komplikation. Drømmen 
og natten forkastes til fordel for dagen og virkeligheden. Men problemet 
er ikke helt så enkelt. Samtidig med at man forlader ensomheden og 
drømmene, bliver man ufri på en ny måde, man går fra en absolut ver
den til en relativ. I drømmen kan man leve en fuldkommenhedens ver
den, præget af ens idealer. For at komme over i virkeligheden skal man 
først besnæres af denne kvinde, der så ud som om hun kendte dig, og 
som stj'al dine drømme. Dernæst skal man hanke op i gummi-støvlerne 
og tage fat på savskæreriet, eller hvad for en livsstilling der nu byder 
sig. Og endelig skal man leve blandt disse brave borgere: »Betal din 
Præmie af Lumpenhed, at de kan vide sig sikre for dig, og du ikke 
bliver hældt ud af Foreningen.« Det indebærer resignation at se ens 
muligheder, der før var farvet af alle drømme om fuldkommenhed, tage 
konkret skikkelse og dermed afvige. 

Men valget er alternativt: På den ene side en indadvendthed og 
subjektivisme, der klamrer sig til evigheden og troen på en højere be
stemmelse for ens jeg, der er universets centrum; den dømmer dig til 
isolation og livslede, højtidelighed og selvoptagethed. På den anden 
side en udadvendthed mod virkeligheden, som befrier dig for dig 
selv og din ensomhed, men som vejer dig på lige fod med andre, relati
viserer din skæbne til en tilfældighed. Jeget fylder ikke længere hele 
universet. Man må finde sin lille plads. 

Det er karakteristisk, at netop hvor den endelige konsekvens tages i 
digtet, der vokser denne modsigelse frem i befriende sarkasmer: man 
svælge sin smerte. Floden der vandrer sundt indunder de svangre 
skyer, klædes i dagens tarvelige lys. Og da sporet er frit, slipper vi hele 
herligheden og rejser videre! Det var en erfaring gennemlevet i sindet. 
Når Johs. V. Jensen meldte sig som borger på torvet, var det en frugt
bar tanke. Selv fuldførte han ikke sit studium, som man skulle gøre det 
efter moralen i »Paa Memphis Station«. Han rejste i stedet jorden rundt 
for i sit digt at gøre den omvendte erfaring. 

Med fare for at komme ud i det »danaidiske« et par ord om de fire 
ubevægelige skikkelser, der ligger under de blodvåde frakker foran på 
tenderen, da godstoget endelig kommer frem, dækket af jord og slam. 
Ulykken har forbindelse med årstiden, foråret og Mississippi, der går 
over sine bredder. 

Så vidt jeg ved, var der engang en gymnasieklasse, der henvendte sig 
til Johs. V. Jensen for at få at vide, hvilken dybere mening der kunne 
være med den togulykke tilsidst. Så vidt jeg erindrer, svarede digteren, 
at det ikke havde nogen mening, men at sådan kunne tilværelsen være. 
Rent æstetisk har det så den mening, at virkeligheden er større end 
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digtet, at tilfældet må have sin plads; det kan være frugtbarere for fan
tasien end det sterilt gennemtænkte eller alt for harmoniske. Malere 
taler om at anbringe en forkert farve rigtigt, så ikke det hele stivner i 
harmoni. Derved ligesom sprænges kunstens lukkede, æstetiske verden 
til fordel for intensiteten i oplevelsen. 

Man kunne måske associere dette slutbillede af ligene på kultenderen 
med linjen: »Under du ikke Dagen dens Kampret?« — og læse den som 
en kending fra et skjaldedigt: ligdyngen af faldne odinskæmpere, der 
hver aften rejser sig fra valen for at begynde forfra næste dag, et noget 
blodigt billede på tilværelseskampen, kæmperimene: dag og dåd. Så 
tilsidst disse stille skikkelser under frakkerne, der lader ane, at sådan 
er virkeligheden, at den kræver sine ofre. 

Når dette digt er blevet klassisk og nu begynder at fejre jubilæer, 
skyldes det ikke først og fremmest, at Johs. V. Jensen har haft en op
levelse på Brinkly Station, selv om denne er en forudsætning, men det 
forhold, at han i digtet har formået at løfte denne oplevelse op i et al
ment plan. Det er i denne proces, den erfaring er skabt, som går videre. 
Det er her, det allerede er »gesteigert« — for at bruge Goethes udtryk. 
Det private i oplevelsen kan være tilfældigt og er netop det, digteren 
skal overvinde. En sammenholdning af Johs. V. Jensens digt og prosa
skildringen af en bagved liggende personlig oplevelse viser det. Når 
digtet lever, skyldes det, at en almen situation her er gjort konkret og 
akut. Situationen er det dilemma, som ethvert menneske er stedet i, 
inden valget af livsledsager og -stilling har forenklet problemstillingen: 
— Skal jeg følge min drøm med dens rigdom og fattigdom eller skal jeg 
akceptere den tilværelse, der tilfældigt frembydes, og blive i Memphis. 

Og når det har haft et formål at søge nogle tråde i dette digts tanke
indhold udredet, så skyldes det styrken i de poetiske formuleringer. 
Fortætningen i udtrykkene er så stor, at grundtanken ligesom er op-
gået i dem og nu må hentes tilbage igen, hvis man med tanken vil fast
holde, hvad man oplever umiddelbart under læsningen. 

Og det forhold, at sansningerne i digtet er så intense, og symbolerne 
derfor ligesom er eet med dets ydre virkelighed — det er måske hemme
ligheden ved dette digts styrke også som tankedigt. 

Men at ville dække oplevelsesnuancerne i »Paa Memphis Station« med 
fortolkninger •— det er at øse af danaidernes kar. 

Hans Mølbjerg. 

HVEM VAR »ISBJØRNEN«? 
Til de mest kendte af Henrik Pontoppidans Ungdomsarbejder hører 

Fortællingen »Isbjørnen«, der udkom som Føljeton i »Morgenbladet« 
1884. I Bogform udsendtes den første Gang i December 1887. 

I »Isbjørnen«, der anses for at være så værdifuld, at den er blevet 
udgivet (i 2 Oplag) i Dansklærerforeningens Skriftrække ved Lektor 
Svend Norrild, berettes om en mislykket theologisk Student, der efter 
en meget lille Embedseksamen kommer til Grønland som Præst. Efter 
at have været der en Årrække vender han tilbage til Danmark, hvor 
han får Præstekald. Hans her fortsatte »grønlandske« Levemåde bevir-
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ker, at Myndighederne er efter ham. Derfor forlader han sit Embede —• 
og rejser tilbage til Grønland. Man har hidtil ikke vidst, hvem der var 
Modellen til »Isbjørnen«, og Pontoppidan kunde heller ikke selv på sine 
gamle Dage, efter Forespørgsel fra Niels Jeppesen, huske, hvem den 
Præst var, der havde givet ham Ideen til det lille Arbejde1. 

Det kan imidlertid oplyses, at Forbilledet for »Isbjørnen« var Morten 
Fabricius Dan Hammer (28/3 1808—7/4 1874), der blev Student 1831 
og cand. theol. 15/3 1837 med Karakteren: Vix non contemnendus 
(»Næppe nok: ikke at foragte«). Henrik Pontoppidans Far, Dines Pon
toppidan, blev cand. theol. 27/4 1837, altså o. 6 Uger senere end Morten 
Hammer, og han har naturligvis været en interesseret Tilhører ved 
Eksaminationen af den vordende grønlandske Præst. 

I Universitetets Eksamensprotokol2 findes for 15/3 1837 Oplysninger 
om Morten Hammers Præstation. Heraf fremgår det bl. a., at Hammers 
Oversættelse af Matth. 11,2 er stadig tøvende, en Række Spørgsmål 
bliver besvarede, andre tøvende besvaret, andre ret tet af Eksaminator, 
adskillige ubesvarede. Ofte s tår : svarede noget. I Hebraisk forklarer 
Prof. Hohlenberg flere Gange selv Spørgsmålene, når intet Svar gives. 
I Systematik siger Prof. Clausen en hel Del selv. O.s.v. 

En Gennemgang af Protokollen viser således, at der ganske vist er 
Tale om en overmåde ringe Præstation til laveste existerende Karakter, 
men også, at den groteske Scene hos Pontoppidan er stærkt digterisk 
overdrevet. Som han skildrer Eksaminationen, er den endnu uværdigere 
for Universitetet end for Kandidaten, og dette falder godt i Tråd med 
den Kritik mod Autoriteter og Institutioner, som Pontoppidan så ofte 
udøver i sit Forfatterskab. 

Kort efter sin Embedseksamen drog Morten Hammer til Grønland, 
hvor han var Præst i Umanak 1837—48. Efter dette År havde han af
tjent sin Eksamensværnepligt og kunde så vende tilbage til Danmark. 
Her blev han 5/6 1847 kaldet til Præst for Råbjerg Sogn Syd for Skagen. 
28/9 1857 udnævntes han til Præst for Sonder- og Norre-Kongerslev Syd 
for Ålborg. Her forblev han til sin Død i 18743. 

Den Biskop, Pontoppidan har tænkt på, da han udarbejdede Skil
dringen af den Visitats, hvorfra den tidligere Grønlandspræst udeblev, 
er Århusbispen P. G. Brammer (1801—84). 

August F. Schmidt. 

1 Se nærmere Svend Norrilds Udgave af »Isbjørnen«, 2. Oplag (1949), S. VIII-IX. 
2 Universitetets Arkiv 1172. Theologisk Examensprotokol 1835—37 (Rigsarki

vet). Henvisninger hertil, og Excerpterne, skyldes Redaktionen. 
3 Nærmere Oplysninger om Morten Hammer findes i G. A. Jensen: Barndoms-

og Ungdomserindringer (»Svundne Tider«, Bd. III, 1943, udg. af Helge Topsøe-
Jensen, H. G. Olrik og Carl Dumreicher), S. 109, 241. Jfr. Vendsyssels Tidende 
25/11 1946. 

FANGE RÆVEN 

Som bekendt er der til Høsten knyt te t en Mængde Skikke, som man 
i Tidens Løb har gjort forskellige Forsøg på at forklare. Det var således 
også her i Danmark en gammel Skik a t fange Ræven (eller Haren), inden 
det sidste Skår Korn blev omhugget. Forudsætningen herfor var, at man 
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havde iagttaget, at Markens vilde Dyr skjulte sig længst muligt i det 
opretstående Korn. Når først det var faldet for Leernes Hug, var der 
ikke noget at dække sig i, og man har ikke så sjældent fundet forskræk
kede Hareunger, der lå og trykkede sig sammen i det yderste Tilflugts
sted, det sidste Skår Korn. Man kan nu om Dage finde Hareunger, der 
er blevet lemlæstede eller dræbt af de moderne Høstmaskiner, der, på 
Grund af det Spektakel, der følger dem, får de voksne Dyr til at flygte 
i vild Rædsel. 

På større og store Gårde var forhen mange Høstfolk i Arbejde lige 
til sidste Skår, og når dette skulde til at falde for Leen eller var 
blevet omhugget, blev der råbt om at fange Ræven eller Haren. Man 
har naturligvis fra År til andet set et eller flere af disse Dyr, af hvilke 
der i gamle Tider var langt flere end nu, løbe ud af den sidste Strimmel 
Korn. 

De gamle Folkemindeforskere så i Skikken at fange Ræven eller Ha
ren et sidste Minde om Tro på Vegetationsguddomme, som man mente 
af Landalmuen blev iklædt Ræves eller Harers Skikkelser. Der er dog 
næppe Grund til at tro, at Bondebefolkningen har tænkt dybere over 
de vilde Markens Dyr i Kornet. De har blot ganske umiddelbart gjort 
lidt Fest ud af den glædelige Begivenhed, at nu var man færdig med det 
langvarige, strenge og vigtige Mejearbejde, og det kunde da være sjovt, 
om en eller flere Høstfolk var så rapfodede, at de kunde indfange en 
flygtende Ræv eller Hare, hvis et sådant Dyr løb ud af det sidste Skår 
Korn. En sådan Fangst havde nok aldrig fundet Sted uden ved en 
Indkredsning, hvor mange Høstfolk optrådte, eller også hvis man faldt 
over et Dyr, der var blevet såret af en Le, og her har det nok kun været 
Unger, der havde været uheldige. 

Det oven fremførte, der er Udtryk for en i mange År næret Mening, 
er blevet virkningsfuldt underbygget af følgende Meddelelse, der findes 
gengivet i Dansk Jagttidende 1953, 5/10, S. 178: 

»Gaardejer Jens P. Jensen, Rudolfsgaarden i Viby ved Aarhus, har i 
Sommer haft saa hyppige Rævebesøg, at hans Hønsebestand, der var 
ret betydelig, er reduceret til et Minimum. Da han forleden høstede 
Hvede, fik han Mistanke om, at der var Ræve i Kornet. Han indkred
sede med Selvbinderen en Trekant midt i Marken og sammenkaldte 
Egnens Jægere. Da man derefter gik Trekanten igennem, fik man Ram 
paa seks Ræve«. 

Et ikke ubetydeligt Antal Agerbrugsskikke er temmelig let forklar
lige udfra nøgterne Ræsonnementer og praktiske Iagttagelser. Derved 
forsvinder ganske vist mange af de gamle Forestillinger, der siden Mann-
hardls Dage har været gængse indenfor den folkloristiske og mythologiske 
Forskning. I en omfangsrig videnskabelig Litteratur har man således 
bl. a. søgt at tolke de forskellige Høstskikke udfra et mythologisk 
Grundlag — som nævnt også Skikken at fange Ræven eller Haren, 
kendt i den danske Høstoverlevering til o. 1900, bl. a. i Skanderup Sogn 
ved Kolding —, men som man vil have erfaret af de ovenstående Be
mærkninger, må man også her forlade de gamle Anskuelser og forklare 
Overleveringen om vort Emne på den Måde, som her er anvist. 

August F. Schmidt. 
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HJORTENS FLUGT 
Christian Winther: Hjortens Flugt. Med Indledning og Kommentar af 

Oluf Friis. Udgivet af Dansklærerforeningen. Tredie Udgave. Kbh. 1954. 
Gyldendal. XLIX + 148 s., 6,25 kr. 

Lektor Oluf Friis, der i sin bekendte Monsterudgave af Chr. Winthers 
»Poetiske Skrifter« for 26 Aar siden forsynede »Hjortens Flugt« med en 
Indledning og Kommentar, der i Grundighed og Fylde langt overgik 
hans Forgængeres Arbejder, har nu gjort det Kunststykke at præstere 
en hel ny Edition af dette Hovedværk indenfor dansk Litteratur. Den 
fremtræder beskedent i Dansklærerforeningens bekendte Serie af Skole
udgaver som Afløser af Oskar Schlichtkrulls udpræget kompilatoriske 
fra 1940, der i sin Tid havde fortrængt Olaf Hansens rigtignok langt 
selvstændigere, som stadig har bevaret sit Værd — det er altid lærerigt 
at se en stor Digter fortolket af en talentfuld yngre Kaldsfælle. 

Oluf Friis' Kunststykke ligger for det første i, at det, skønt 1928-
Udgaven var Frugt af en Aarrækkes meget dybtgaaende Winther-Stu
dier, alligevel er lykkedes ham at grave endnu et Par Spadestik dybere 
og fremdrage yderligere nyt Stof til Belysning af Digtets Tilblivelses
historie. Og for det andet i, at Forf. ved en Ombytning af Faktorernes 
Orden har skrevet en Indledning, der i Kompositionen helt adskiller 
sig fra Forgængeren, ligesom den indeholder nye Synspunkter paa 
Digtet. Resultatet er blevet en af vore fineste Klassikerudgaver, der i 
lige saa høj Grad har Bud til de Danskstuderende ved vore Universiteter 
som til fremskredne Gymnasieelever, og som forøvrigt ingen Beundrer 
af Winthers udsøgte, i vor Tid alt for lidt paaskønnede Kunst bør und
lade a t anskaffe sig. 

Udg. begynder sin Indledning med i et principielt betydningsfuldt 
Afsnit »Genre og handlingskomposition« at bestemme Digtets Plads i 
Systemet. Med vanlig Beskedenhed værger Winther sig i Prologen mod 
for højstemte Forventninger ved at formumme sig som Markedssanger — 
»Bankelsånger«, som Tysken siger. Han markerer samtidig sin Samhørig
hed med Folkepoesien, sin Trang til at blive ved Jorden i Opposition 
mod den høje Flugt i Tidens romantisk-filosofiske Poesi (Ingemann, 
Heiberg, Paludan-Muller). Men derfor er hans Digt ingenlunde, som af 
Vilh. Andersen i sin Tid hævdet, »et vældigt udvidet Træsnit«, end sige 
»en stor og rigt instrumenteret Folkevise«. Det er et episode-rigt ro
mantisk fortællende Digt, som det 19. Aarhundrede i alle Lit teraturer 
kan opvise talrige Eksempler paa —• et højst populært tysk Sidestykke 
som Scheffels »Trompeter von Sackingen« udkommer saaledes Aaret før 
»Hjortens Flugt«. Winthers nærmeste Forbillede er hans Ungdoms 
elskede Ariost, der har lært ham at forbinde »en række af historier« med 
en tynd, men aldrig bristende Traad. Grundmotivet, markeret ved 
Sangene »Flugten« og »Korset«, er to Elskendes Adskillelse og Genfor
ening; som Epilog følger »Et Farvel«. Den aktuelle Handling udspilles 
indenfor et Aar, stadig krydset af Sidehandlinger og Episoder, men 
gennem Forhistorien, som afdækkes efterhaanden, føres vi en Menne
skealder tilbage, saa at »Hjortens Flugt« »rulles op i to tidsplaner, fint 
komponerede sammen«. Digtets andet Hovedmotiv er Rejsen: Stranges 
og Folmers saa forskelligartede Færd, indtil tilsidst »digtets lukkede 

Danske Studier 1954 (hæfte 2, nov.) 
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handlingskurve åbnes med en ny flugt«: Hjortens Forsvinden og Fol
mers Farvel. 

Derefter følger en indgaaende Analyse af Winthers Forhold til sine 
Kilder. Ved en Gennemgang af Studiehæftet mellem hans Papirer paa 
Det kgl. Bibliotek redegøres for alt det Stof, han har noteret sig gennem 
flittig Læsning. Først alt, hvad der vedrører Digtets i egentlig Forstand 
»historiske« Figurer fra Kong Erik af Pommern og nedefter; frugtbare 
og inspirerende Smaatræk hentet fra Hvitfeld, hos Martin Hammerich, 
i »Lexicon over adelige Familier«, T. A. Beckers »Prospecter af danske 
Herregaarde« eller et saa fjerntliggende Sted som H. H. Behrmanns 
»Beretning om Kong Oluf Hagensøns Død og den falske Oluf« (1846). 
Friis har her sikker Grund under Fødderne, hvor Verner Dahlerup i 
sin gamle, smukke Udgave af Digtet maatte nøjes med Gisninger. En 
lille Bemærkning i Farten skal dog gøres her: naar Udg. i Winthers 
Optegnelse om Peder Jernskæg læser Ordene »Undkommer ved Livet«, 
vil man uvilkaarligt gætte, at der maa staa: »undkommer ved List«. 
I Virkeligheden er dette en Trykfejl. Dernæst •—• og endnu vigtigere 
— den kulturhistoriske Baggrund, som Winther er blevet fortrolig med 
gennem Studium af Vedel Simonsens to Afhandlinger »Kæmpevisernes 
Skildring af Middelalderens Riddervæsen« (»Nordisk Tidsskrift« 1829) 
og »Bidrag til danske Slottes og Herreborges Bygnings- og Befæstnings-
historie i den catholske Tidsalder« (1840). Herfra er alle Enkeltheder 
laant, naar Gurre, Holmegaard, Peder Jernskægs Borg og Stranges 
Herresæde skildres. Ind i det middelalderlige Kulturmilieu har Winther 
saa komponeret sine Folkelivsbilleder af Humleplukningen, Bondebryl
luppet, Sommer-i-By Festen, delvis gjort over egne Iagttagelser, men 
altid bygget over ganske smaa maleriske Detaljer, der sætter Fantasien 
i Bevægelse uden at operere med for tungt et Stof af Kendsgerninger. 
Og han har givet sine Billeder Farve og Liv ved de indlagte sjællandske 
Naturskildringer fra alle fire Aarstider og i mange skiftende Belysnin
ger, der tilfører Digtet nogle af dets fineste kunstneriske Virkninger. 

Endnu mangler der et vigtigt Element i »Hjortens Flugt«, som i sær
lig Grad har optaget Digteren, og som Friis har ofret en særlig ind
gaaende Undersøgelse, nemlig det dæmoniske. Winther slap aldrig 
Indflydelsen fra sin Ungdoms Lekture, Byron især, men ogsaa Hoff
mann og Tieck; det dæmoniske fængslede ham baade psykologisk og 
folkloristisk. I sin Gennemgang af Forudsætningerne for Rhitra-Skikkel-
sen gør Friis flere meget fine Fund blandt sin Digters talrige Notater 
om Heksevæsen og Overtro —• fra Grimms »Deutsche Sagen«, Nyerups 
»Udsigt over Hexeprocesserne i Norden«, Soldans »Geschichte der 
Hexenprozesse«, Horst's »Zauber-Bibliothek« og Dobenecks »Des deut-
schen Mittelalters Volksglaube«. Sin Viden om vendisk Mytologi henter 
Digteren fra Ingemanns »Grundtræk til en nordslavisk og vendisk 
Gudelære« (1824). At Rhitra ogsaa gemmer Tove-Skikkelsen i sig, frem-
gaar af Winthers Notater fra Vedel Simonsens Afhandling om Gurre. 
Men af de mange uensartede Elementer er det lykkedes at skabe en 
levende og fængslende Figur. Friis siger med Rette om Rhitra: »Win
ther når en særlig virkning i de små neddæmpede træk, hvor farlig
heden anes som mulighed. Hans styrke som digter er ikke det plastisk
maleriske, men blikket for figurernes gestus og bevægelser«. Det for-
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nyede Arbejde med Digterens Optegnelser har ført til et lille nyt, for
nøjeligt Fund: Hoimegaardspartiet (med Æselsforvandlingen) er ikke 
— som af Friis 1928 og alle hans Forgængere antaget — digtet under 
Indflydelse af Apulejus' Roman om det gyldne Æsel; Historien stammer 
fra Horst 's »Zauber-Bibliothek« (II , 1821). 

Fra Digtets Kilder vender Friis nu tilbage til sit Udgangspunkt for 
nærmere at bestemme Ideen i »Hjortens Flugt«. Han finder den udt rykt 
i en Sætning i Ludwig Tiecks Fortale til hans »Minnelieder« (1803): 
»Liebe, Religion, Rilterium und Zauberei verweben sich in ein grosses 
wunderbares Gedicht zu welchem alle einzelne Epopéen als Teile Eines 
Ganzen gehoren«. — Alle disse Elementer, især Elskoven i alle dens 
Skikkelser, gennemvæver Winthers Digt. Men dybest er dets Idé Be
kendelsen til Friheden og til Poesien. Her naar vi frem til Digterens 
egentlige Talsmand, Folmer Sanger, hvis Farvel er selve Nøglen til 
»Hjortens Flugt«. Og til Titelfiguren, Hjorten selv, der er »symbolsk 
udtryk sammen med Folmer for hele digtets idé: flugtens idé«. Ogsaa 
til Hjorten har Winther gjort Forstudier under sin Læsning; Notaterne 
røber paa afgørende Maade hans Arbejdsmetode. 

Efter et Par Sider om Versemaalet er vi saa kommet derhen, hvor 
man i gamle Dage (ogsaa i Udgaven 1928) begyndte: »Tilblivelsen 
(Hjortens Flugt i Winthers Liv)«. Vi ender med hele den lange Udvik
lingshistorie gennem alle dens Faser fra Eftersommeren 1821 til Efter-
aaret 1855, Vejen fra Kaj Lykke-Planen til Fortællingen om Stranges 
og Ellens Kærlighed: 

»I den lykkelige sommer, som Julie og han oplevede i »det røde Hus«, 
kom ungdommen til den næsten tresårige digter. Der er septemberluft 
med det rolige overskue og klare konturer i digtet; men det har også 
»juli måned«s varme og lykkelige nu i Folmers og Ellens elskovssang: 
»I Mulm kan jeg dig finde, for din Duft er stærk og sød«. Ja , minder helt 
tilbage fra de tidligste barndomsår og ynglingeår fik form i naturbille
derne og folkelivsbillederne. Også morgenstjernen står tændt over 
digtet. Alle tråde i Winthers liv og digtning løber sammen i »Hjortens 
Flugt«. Han kan i enkeltdigte og noveller være nået højere. Men »Hjor
tens Flugt« er hans hele digtnings kulmination. I ingen andre af sine 
digtninge har han samlet så mange af sin poesis forskelligartede strenge 
til så fuld en akkord og harmoni«. 

Indledningen til den nye Udgave virker som et Udkast til selve 
Bogen om »Hjortens Flugt«. Oluf Friis skylder sine Læsere denne Bog, 
som han har alle Betingelser for at kunne skrive. Det rige og skønne 
Digt og dets store Digter fortjener, at det bliver til Alvor med at faa 
den skrevet. H. Topsøe-Jensen 

T R E B Ø G E R 
DÆKNING - GUDSTJENESTEKOLLEKTER - CHR. MOLBECH 

Johs. Brøndum-Nielsen: Dækning — Oratio tecta i dansk Litteratur før 
1870. Særtryk af Københavns Universitets Festskrift november 1953. I kom
mission hos J. H. Schultz Forlag. 118 s., 10 kr. 

Universitetets festskrifter må formodes at være beregnede til læsning 
for en ikke fagligt snæver kreds af, hvad der i det officielle sprog be-
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nævnes »venner og velyndere af vor højskole«. En del af de således 
udsendte afhandlinger må dog i kraft af emne og sprog nok siges at 
være lukkede for mange af disse velvillige. Til andre tider er festskriftet 
dog god læsning for alle, der interesserer sig for det fag, der afgiver 
emnet; således det arbejde, professor Johs. Brøndum-Nielsen i sit otium 
har fået udgivet i festskriftet for november 1953. 

Den udfolder et emne, som forfatteren har omtalt allerede i Fest
skrift til Vilhelm Andersen 1934; den gamle afhandling nævnes ikke i 
litteraturhenvisningerne og er forsåvidt også distanceret, men har dog 
fortjenesten af a t have indført den senere gængse betegnelse for et stil
fænomen, der ellers omtaltes i vage udtryk eller importerede termini: 
dækket stil, dækningsform. Herved forstås en gruppe mellemformer 
mellem direkte anført tale (tanke osv.), der nøje reproducerer den ta
lendes egne ord, og den indirekte form, hvor forfatteren omformer det 
sagte i at-sætninger i sit eget sprog. Det der dækkes, men hvis indi
vidualitet dog skinner igennem, er den talendes sprog — det der dæk
ker, dog i forskellig grad, er forfatteren, idet han afholder sig fra den 
direkte form; formen er forfatterens, men hans referat er ikke suverænt 
og ensrettende. 

E t mønsterexempel på dækning giver allerede Jacob Baden 1785: 
»Hvad A. har sagt, fortæller B. saaledes: »Han (nemlig A.) kiendte 
nok disse skiødesløse Folk; men dersom de ikke passede paa deres Sa
ger, vilde det gaae dem ilde.« Men Ordene har A. saaledes udført: »Jeg 
kiender nok disse skiødesløse Folk; men dersom de ikke passer paa 
deres Sager, vil det gaae dem ilde«.« 

Dækningen er imidlertid noget såre mangfoldigt, både i sin gramma
tiske bygning og sin funktion. Således er det ikke givet, a t den dækkede 
sætning har verbet i præteri tum: <Er De ogsaa ganske vis i Deres Sag, 
Baron?) — Baronen er ganske vis i sin S a g . . . , Topsøe) « ) sættes om 
textdele der ikke er i dækningsform). Ejheller behøver dens subjekt 
at være i 3. person, forskudt fra den direkte tales 1., alle andre kom
binationer findes. Og det kan være svært a t afgøre, om dækning foreligger, 
ligesom den kan væves ind i omgivelserne saa raffineret som hos Chievitz: 
»<Jeg bad dem paa mine Knæ om at blive hos dem;) jeg vilde tie med 
alt, hvad jeg havde seet og nogensinde fik at see. <Jeg bad om at maat te 
gaae ud og tigge;) hver Skilling, jeg fik, skulde jeg bringe dem; (om at 
maat te tage ud at tjene,) de maat te have min Løn, og jeg vilde tilgive 
dem alt, hvad de hidtil havde gjort imod mig. <De vare ubønhørlige.)« 

Foruden til een eller flere talendes replikker kan dækket stil bruges 
til at gengive uudtalte tanker, være sig forfatterens, personernes eller 
begges mellem hinanden — med særlige muligheder, hvor værket er 
holdt i jeg-form. Den er mest og hos visse prosaister udelukkende be
nyttet som fortsættelse af et referat, der begynder indirekte: »(Kongen 
var knap paa Ord, sagde a t det var vel, og at de kun skulde gaae ind,) 
han vilde komme bagefter; siden skulde de faae Alting at vide. (Derpaa 
gik Dronningen ind i Salen med sin Datter.)« (OehlenschlSger). Men 
næsten alt kan opnås ved dækning: »Knaphed, Spænding, Læserkon
takt , Gedulgthed, jævn og munter Fortællertone« hos Blicher, »et let 
og naturligt Fald, et spillende Liv, en Rigdom af Nuancer, ofte dobbelt
bundet« hos H. C. Andersen. Og hvem husker ikke fra dennes eventyr 
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steder som: »<Der var stort Selskab, for) det maa man have imellem, 
saa er det gjort og saa kan man blive inviteret igjen,« »<Nu maatte 
Konen tage Vinen frem, hun havde gjemt, og Bondemanden drak og 
blev saa lystig,) saadan en Troldmand, som lille Claus havde i Posen, 
vilde han da grumme gjerne eie,« »<.. .og ingen af hans Venner kom til 
ham,) for der var saa mange Trapper at gaae op ad,« der har den særlige 
dobbeltbund, at den barnlige tilhører opfatter begrundelsen direkte, 
fysisk. 

Mangfoldigheden i dækningens syntax og funktion gennemgås iøvrigt 
kun ganske kort, idet hovedvægten er lagt på fænomenets historiske 
fremvæxt og udbredelse; meget naturligt, fordi dækningen bliver stadig 
rigere og hyppigere; men detaillerede exempler på typer og overgange 
må man altså søge frem til i den historiske del. 

Historisk er at bemærke, at dækningsfænomenet, der af visse for
skere har været anset for et litterært træk, muligvis indlånt fra fransk, 
vandt stor udbredelse efter 1870, så stor, at det kunne komme til 
at stå som en af naturalismens nydannelser. Det har dog været erkendt, 
at ihvertfald H. C. Andersen bruger en række udtryksfulde dæknings-
former; og Brøndum-Nielsen viser, hvordan dækning må holdes for et 
gammelt, folkeligt og talesprogsbestemt stiltræk. Folkeeventyr og rets
vidner, breve og memoirer, dagbøger og aviser bruger naturligt og uden 
litterær ballast dækning i referater. Til bogens ældre exempler, hvoraf 
en lang række er hentet fra Jammersmindets senere, talesprogsprægede 
del, kan føjes et citat fra afskrift af Køge tingbog 1613 (A. Bæk
steds udgave af Brunsmand: Køge Huskors, s. 279): »<• • - ° c n o m mor
genen kom Voldborg til Peder lademagers, och spurde hannem ad, om 
hånd icke haffde fornummet en vng karl, som var kommen) vdaff min 
gaard och laae til mit i nat t . . .« 

Også i litteratursproget er dækning ældre end almindelig antaget. Af 
bogens exempler fra 18. årh. er de morsomste nok hentet fra J. Cl. 
Todes roman Kjærligheds Nytte (1791f), der endog vover sig ud i dialog 
med dækningsform for begge talendes replikker: »Om han endnu i 
paakommende Tilfælde kunde prøve en Dyst? Ja naar det endelig 
skulde være, saa vilde han nok tage sin Mand...«; og at dette tør anses 
for selvstændigt, ses af at Tode i sin Smollet-oversættelse bruger dæk
ning friere end sit forlæg. 

Den tidligere romantiks høje stil levner liden plads for den mund
rethed, intimitet, ironi osv., som især er beslægtet med dækningsformen; 
dog gives der belæg fra de største forfattere. Men det er tiden efter 1825, 
der — tilfældigt, selvfølgeligt eller experimenterende — udvikler de 
mange typer af dækning, som naturalismen så kan overtage og videre
udvikle efter sin æstetik, indtil kulminationen nås med Harald Kidde, 
i hvis romaner den dækkede (eller indirekte) monolog er en afgørende 
stil- og kompositionsfaktor. De skikkelser fra den sene romantik, der 
især belyses af Brøndum-Nielsen, er Blicher, H. C. Andersen (en fjerde
del af bogens omfang), Carl Bernhard (med den højst fængslende for
tælling »Det gyldne Skind«) og Goldschmidt, i anden række Hertz, fru 
Gyllembourg, Carl Bagger, Chievitz og Topsøe — heriblandt altså netop 
nogle af de skribenter, der regnes for »gennembruddets« forløbere. I 
afslutningen er derfor alt lagt op til en kort påvisning af, at J. P. Jacob-

13* 
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sen ikke er nyskaber, men kun en følsom viderefører, når han bruger 
dækningen så varieret og psykologisk rigt — og skoledannende. 

I prof. Brøndum-Nielsens beundringsværdige forfatterskab udgør ar
bejder om nyere li t teratur en lille gruppe, der synes skabt con amore; 
men nogle af disse arbejder er så snævert monografiske, at deres række
vidde og betydning må være begrænset. Det er derfor glædeligt at se 
en bog, der viser denne forskers fine lydhørhed for over- og undertoner 
i digtningen, anvendt på et stof af almen interesse, der i kvalitet når 
helt op til H. G. Andersens og Blichers niveau. Til tider synes man 
måske, at gehøret rækker hinsides den normale høregrænse, så dobbelt 
bund — dækning — anes i sætninger, der vil forekomme de fleste skikke
lige læsere massive. Men mange gode læsere — og mange dansklærere 
på undervisningens mellemste og højere trin — vil høre ukendte ting 
og fornemme nye klange i gammelkendte ved at læse denne morsomme 
bog, der således i fortrinlig grad må skønnes egnet til a t skaffe sin lærde 
forfatter og den højskole, han så længe har tjent, venner og velyndere. 

Gudstjenestekollekterne. Den ældre og yngre række. Med indledninger, 
tekster, forslag og historiske noter. Ved el arbejdsudvalg nedsat af Theolo-
gisk oratorium. (For kirke og theologi 4-5). Theologisk Oratoriums Forlag, 
Bringstrup 1953. 414 s., 16,50 kr. 

Medens problemerne omkring salme- og salmemelodivalg til trækker 
sig interesse i så vide kredse, at det store arbejde, der i nyere tid er 
gjort hermed, kan siges at være nogenlunde kendt, er interessen og ind
sigten langt mere begrænset, når talen er om studier og reformforslag 
indenfor liturgien. Imidlertid er der også på dette felt gjort omfattende 
forskninger i ny tid, og et sådant arbejdes resultat skal her præsen
teres : »Gudstjenestekollekterne«. 

Omkring midten af 16. årh. benyttedes i vor kirke to rækker af kol
lekter. Den første række, de gamle latinske (missalekollekterne), der i 
hovedsagen går tilbage til 5. århundrede, er nemlig så korte og klare 
og gennemgående så rent evangeliske, at reformatorerne kunne over
sætte og bruge de fleste af dem, men fra og med 1580 glider de ud af 
den danske tradition til fordel for den anden række, Veit Dietrichs kol
lekter. Dietrich, der var Melanchthons ven og en tid Luthers sekretær, 
vandt meget hurtigt indpas i Danmark; fra midten af 16. århundrede 
foreligger flere oversættelser af hans bønner. De er længere og mere 
søndagstext-prægede (fordi de oprindelig var tænkt til benyttelse efter 
prædiken, ikke ved formessen); alterbogen 1580 bruger næsten ude
lukkende disse, og gennem revisioner lever de videre til nu. 

Imidlertid er der i vide kredse enighed om, a t den sidste revision 
(1923) ikke var vellykket, samtidig med, at man fra nogle sider kunne 
ønske den gamle missalerække genindført i større eller mindre omfang. 
Den liturgisk interesserede sammenslutning Theologisk Oratorium har 
derfor nyoversat de gamle kollekter og revideret Veit Dietrichs. Det 
falder udenfor dette tidsskrifts område at bedømme disse forslag. Men 
der kan være god grund til at henlede opmærksomheden på den store 
og smukke bog, fordi den bringer så meget andet. Foruden instruktive 



GUDSTJENESTEKOLLEKTERNE 191 

indledninger og historiske noter (sidstnævnte desværre kun til Dietrich-
texterne) bringes nemlig texter og atter texter, til missalerækken gen
nemgående 10 til hver helligdag, hvoraf 4 danske fra 16. årh., og til 
Dietrich-rækken endog 15 paralleltexter pr. helligdag, deraf 6 fra refor-
mationsårhundredets Danmark. Det er navne som Wormordsen, Tau-
sen, brødrene Palladius og Tidemand — der på dette punkt ligesom mht. 
bibeloversættelser synes at have større betydning, end man tidligere 
har regnet med — hvis textbearbejdelser her fremlægges overskueligt 
og bogstavret (såvidt menneskelig skrøbelighed nu har tilladt •—• i 20 
tilfældigt valgte bønner noteredes 2 fejl), mens de fleste af dem hidtil 
har henligget i de sjældne gamle tryk. Bogen bliver derfor af stor inter
esse for den, der interesserer sig for 16. årh.s sprog såvelsom for dansk 
kirkeliv og kirkesprog i det hele taget. Og dertil kommer, at noterne 
efter sagens natur i betydeligt omfang må fortælle om sproglige æn
dringer indenfor dette område, idet de skildrer revisionernes historie 
gennem 400 år. 

Det er ikke muligt her at gå nærmere ind på værket om gudstjene
stens kollekter. Det kan kun anbefales til mange også udenfor de kir
kelige kredse, for hvis behov det i første række er skabt. 

Morten Borup: Christian Molbech. Rosenkilde & Bagger, Kbh. 1954. 
472 s., 26,50 kr. 

Det er ikke praktisk muligt at undgå den fattigdom, der består i at 
måtte nøjes med ensidige indtryk og forgrovede billeder af ting og per
soner, der ikke indtager nogen vigtig plads i ens viden. Forholdet bliver 
ikke meget bedre, når talen er om »billeder« i bogstavelig forstand. Thi 
mens nogle personer afbildes snart efter et, snart efter et andet af de 
foreliggende originalportrætter, er der andre, der næsten altid ses med 
een kunstners øje og altså på eet bestemt alderstrin. Således Christian 
Molbech. Gertners tegning fra 1856, udført Molbech uafvidende under 
en bogauktion, gengives oftest, og billedet af den 73-årige litterat med 
den hvide manke, de sorte bryn over brillerne og den fremskudte under
læbe giver visselig indtryk af en karakter, men en karakter, der måske 
ikke ligefrem modsiger det gængse ensidige billede af Molbech som skri-
vekugle, projektmager og stilretter •— vanskelig, vranten, kontrær, en 
roser af henfarne tider. 

Da nu lektor Morten Borup har lagt en næsten 500 sider svær biografi 
af Molbech ved siden af sin Heibergbog og de talrige fremragende ud
giverarbejder, der letter os indsigten i betydningsfulde sider af det 19. 
århundredes litterære liv, så kunne han næppe finde nogen bedre ind
gang til sin nuancerede, men på forhånd sympatisk tonede skildring 
af den gamle skribent end det anonyme Frederiksborgbillede af Mol
bech — som ung. Det vil være lærerigt for mange at fordybe sig i dette 
portræt, det interessanteste af bogens billeder; enhver må finde deri, 
hvad han kan, men man kan ikke efter synet deraf nøjes med at have 
Molbech karakteriseret ved gamle floskler, der ikke vinder selv ved 
Ingemannsk herkomst og professoral gentagelse. 
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Borups bog er særdeles klart komponeret; de første og det næst
sidste kapitel (det sidste er en sammenfatning) er biografisk-kronolo-
giske, og imellem dem ligger bogens hoveddele, store kapitler om Mol
bech som rejsebeskriver (han elskede ikke blot bøger, men også naturen 
og dyrene), embedsmand (bibliotekar, professor og teaterdirektør — 
rækkefølgen betegner i antiklimax den lyst og det held, hvormed Mol
bech bestred de tre samtidigt beklædte poster), filolog, æstetiker og 
historiker. Personregistret og de levende kolumnetitler gør det let at 
finde rundt i den store bog, hvis satsbillede til gengæld er tungt , ikke 
fordi skrift og skydning er uheldige, men fordi der i høj grad spares på 
indrykninger. Derimod tynger det ikke, at henvisninger o. Ig. indgår 
parentetisk i den løbende text ; og det synes utvivlsomt, at dette arrange
ment, der muligvis er praktisk-økonomisk dikteret, ihvertfald i en bog 
som denne er en vinding fremfor den konsekvente henlæggelse af så
danne oplysninger til noter. 

Selve bogens fremstillingsform er annonceret som »dokumentarisk«. 
Det skal vel være rosende, men kunne ligesågodt opfattes som et mis
tillidsvotum til forfatterens egen skriveevne og indfaldsport for en flom 
af råt materiale. Ængstelse er dog ugrundet. Der er mange og lange 
citater af trykte og utrykte Molbechiana, men man glider let og natur
ligt til og fra dem, vejledet af den altid nærværende forfatters eget 
klare og usøgte sprog. 

Som ovenfor vist er bogens centrale kapitler systematiske. Det er 
praktisk, fordi Molbech havde så mange jern i ilden; men det kronolo
giske overblik går t a b t ; en simpel årstalstabel kunne have hjulpet. Når 
savnet er temmelig lille, skyldes det et forhold, der vistnok er centralt 
for bedømmelsen af Molbech. Morten Borup er inde på det, når han siger 
(s. 414): »Maaske tydeligere end paa noget andet Omraade, hvor Mol
bech har sat ind, er der en Udvikling at spore inden for hans Virke som 
Historiker.« Med andre ord: Molbech er ikke i stærk grad underkastet 
skiften og udvikling, efter at ungdommens følelsesstorme nogenlunde er 
bragt til at lægge sig. Han stivner, hvis man vil sige det sådan, og det 
korrekte, den gyldne middelvej, er hans ideal; det er en af grundene til 
nogle af hans mest forkætrede og latterliggjorte domme: tilintetgørelsen 
af Ingemanns romaner, den manglende forståelse af II . C. Andersen, den 
med fine og ufine midler førte folkevisestrid med Svend Grundtvig, den 
sunde og begrundede skepsis overfor den ny uundgåelige konstitution 
—• på alle sådanne punkter er han et let byt te for sam- og eftertidens 
modernister, skønt disse hans »dumheder« for en del blot kan kaldes 
anakronismer. 

I det hele synes Molbech ikke a t være typisk for sin generation, han 
er ikke højromantiker. Som kritiker er han nærmest Heibergianer, og 
hans yndlingsdigter i samtiden bliver Paludan-Muller, men samtidig er 
han på flere punkter præget af det 18. århundrede, således i den høj
stemte, mere Rousseauske end romantiske måde, hvorpå han som ung 
dyrker sine følelser og begærer intime venskabsforbindelser med mænd 
og kvinder. Bemærkelsesværdigt er det, at disse forbindelser bedst 
dyrkes skriftligt. Thi både arvede anlæg og personlige oplevelser synes 
a t have dannet hans kantede ånd, han »manglede total t Evnen til a t 
være glad« (153, cf. 442), og når han nedkæmper ungdorasmelankolien 
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og påbegynder det vældige livsværk, synes det i høj grad viljebestemt 
— altsammen forhold, der nok kunne gøre det svært for ham at åbne 
sig i fortroligt samvær; samtidig var han dog flittig til at skabe kontak
ter især på sine rejser og blev efterhånden herregårdsbesøger og selskabs
mand i stort format. 

De aktiver, han medbragte til sit litteratliv, var store; en sjælden 
iagttagelses- og opfattelsesevne, en til tider beundringsværdig, til tider 
dog svigtende flair, »Sans for at løse hidtil upaaagtede Opgaver«, et 
vældigt organisationstalent og en ubesmykket redelighed er blandt de 
vigtigste. Tingene måt te gro om ham. Men når hans skrivekalender 
blev »en Kirkegaard« af planer, der måske påbegyndtes, men altfor ofte 
blev ladt i stikken, når han aldrig lærte at sige nej, så er det måske, fordi 
et tomrum bestandig ville fyldes, en stemme bestandig overdøves. 
Nogen Vielgeschrey var Molbech ikke. 

Blandt de mange træk i hans virke, man glæder sig over at få uddy
bet, er hans særlige stilling til det nationale. Molbech, der ligesom 
Nyerup og Rask har en slags secret service-hverv under sin første lærde 
rejse til Sverige — en herlig tanke! — bliver en varm ven af dette land, 
og for sin faders fødeland Norge nærer han de venligste følelser såvel-
som for moderens sydlige hjemland (». .kun Nidinger og lave, unor
diske Siæle udklække og nære det nedrige Had til den store, skiøndt 
ulykkelige Nation, hos hvem næsten Alt det Ædle, som den nyere Tid 
har frembragt, oprandt eller udvikledes og modnedes«, brev 1809, cit. 
s. 11). Med alt det er Molbech dansk, ikke skandinav, og finder, a t for
bindelser og vexelvirkninger indenfor Norden skal plejes som selvfølge
ligheder, men uden festtalers bravader, organisationers tågebanker og 
sprogrøgteres sammensurier. 

Medens en række sider af Molbechs virksomhed blev plejet mindre 
tilfredsstillende eller ihvertfald snart forældedes, har han på andre punk
ter gjort umådelig gavn og ved sine synspunkter peget fremad: hans 
anskuelser om danskundervisning, om arkæologiens betydning og om 
visse bibliotekstekniske forhold bifaldes af nutiden; han var blandt de 
første, der gik ind for digtere som Heiberg, Blicher og Aarestrup; svensk, 
engelsk og samtidig dansk litteratur blev først af ham gjort til emne 
for universitetsforelæsninger; han var som historiker objektiv og em
pirisk og ofrede for dette standpunkt venskabet med en mand som 
N. F. S. Grundtvig; en række af hans udgaver er endnu ikke afløst, 
hans ordbog er uundværlig, hans virke på Det kgl. Bibliotek og visse 
sider af hans organisatoriske arbejde blev af vidtrækkende betydning, 
især stiftelsen af Historisk Selskab og dets tidsskrift. 

Om alt dette og meget mere får man udmærket besked i lektor Bo
rups værk, der også peger på emner for videre studium og udgivelse 
(de almendannende tidsskrifters historie, udgivelse af Molbechs rejse
bøger, hans skrivekalendere, hans broder Anthons breve m.m.). Søger 
man indvendinger mod værket, kan der naturligvis peges på forskriv
ninger (s. 71 siges et omskrevet Faustcitat at være »af« Goethe), småfejl 
(s. 221 er titlerne på en hel række udgiverarbejder upræcise, og det var 
ikke Harpestræng, men Rimkroniken, der udkom i subskriberet og af 
bogtrykker Thiele signeret oplag) og udeladelser (når dramaturgien ikke 
var Molbechs stærke side, kunne der have været grund til at nævne, at 
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han 1839 tilrettelagde og udgav Peder Rosenstand-Goiskes efterladte 
Kritiske Efterretninger om den Kongelige danske Skueplads — med 
fortale, anmærkninger og en dedikation til fru Heiberg, hvori han taler 
om naturgaven som noget større end fliden og nævner det uheldige i, 
at det fra Goiskes til hans egen tid har været nødvendigt for skuespillere 
at kunne synge for at opnå antagelse). 

Men vigtigere er det at spørge, om forfatteren har haft held med 
»Vovestykket . . at udkaste et Billede af ham i hel Figur«. Svaret må blive 
ja. Sympatien er udtalt; men Christian Molbechs begrænsning er så umulig 
at overse og Morten Borups nøgternhed så stor, at der ikke bliver tale 
om et forsvars- endsige helteskrift. Mangeårige studier og flersidig 
menneskelig forståelse har imidlertid tilladt forfatteren at give et por
træt — maleri snarere end skulptur — der skønnes at være velpropor
tioneret og bevidnes at være fængslende. Til ære for begge titelbladets 
navne. 

Erik Dal. 


