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FORORD

I 1921 udgav Hans Ellekilde sin da afdøde lærer Axel Ol- 
riks forelæsninger over folkemindeforskningens teori og 
metode under Olriks egen titel Nogle grundsætninger for 
sagnforskning. Dette betydelige arbejde, der er en paral
lel til Kr. Erslevs Grundsætninger for historisk Kildekri
tik, er det eneste i sin art inden for dansk folkeminde
forskning, og savnet af en afløser heraf er stort, fordi der 
siden 1950’erne på væsentligste punkter er sket en kurs
ændring inden for folkemindevidenskaben. Men det er 
som om den nyere generation af folkemindeforskere er 
blevet skræmt af den ældre, hvis arbejdsresultater den så 
ofte har måttet forholde sig reserveret til, når den gen
nem fornyede kildekritiske studier har måttet erkende, 
at der er blevet skabt et helhedssyn på folkeminderne og 
traditionsstoffet i det hele taget udfra et alt for spinkelt 
og spredt materiale. Den nye generation har derfor i 
højere grad dyrket indsamlingsmetoderne og deres pro
blematik for derigennem at få frem et materiale, som er 
bedre anvendeligt til videnskabelig forskning, og man 
har gennem udgaver demonstreret, hvor strenge krav 
man bør stille til enhver udgivelse af traditionsstof. På 
disse områder er man nået langt, men en meningsdan
nende debat om folkemindeforskningens teoretiske pro
blemer som helhed er i Danmark endnu ikke blevet ned
fældet i et arbejde, som metodisk og forskningshistorisk 
kan måle sig med Axel Olriks.

Interessen for »folkeminderne« er imidlertid i de sidste 
år stadig stigende, ikke mindst blandt dem, der arbejder 
med en bestemt egns historie eller kulturhistorie, og beho- 



vet er derfor åbenlyst for en kort introduktion til folke
mindeforskningen — eller traditionsforskningen, som man 
efter min opfattelse snarere burde kalde denne videnskab. 
Det kan synes dristigt at søge at tilfredsstille dette behov, 
sålænge et større omfattende teoretisk arbejde ikke fore
ligger på dansk. Men Dansk Historisk Fællesforening har 
ment, at forsøget burde gøres, fordi en kortfattet intro
duktion til denne videnskabs teoretiske og metodiske pro
blemer er bedre end slet ingen.

På dette grundlag er bogen blevet til, skrevet som den 
er for den, der uden for stort besvær dels har brug for at 
sætte sig ind i de væsentligste af de problemstillinger, man 
møder inden for traditionsforskningen i dag, og dels har 
brug for at få en kort orientering om, hvilken litteratur 
man med held kan konsultere, når man vil undersøge det 
danske traditionsstof. Nævnes må det dog, at jeg ikke har 
følt mig kompetent til at redegøre for to så vigtige studie
områder som musiketnologien og den ældste danske sagn
historie.

Dansk Folkemindesamling, København 1966.
lørn Piø.

I 2. udgaven er det første kapitel — Folkeminder og tra
dition — helt omarbejdet. Derudover er bogen ajourført, 
således at de sidste 5 års danske og delvis også nordiske 
folkloristiske litteratur er medtaget. Endvidere har bib
liotekar Hjejl Resen Steenstrup, Dansk Folkemindesam
ling, udarbejdet et person- og sagregister.

Dansk Folkemindesamling, København 1971.
lørn Piø.
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FOLKEMINDER OG TRADITION

Folkeminder — en populærvidenskabelig term

Svend Grundtvig, N. F. S. Grundtvigs søn, har ikke skabt 
ordet folkeminder, men han var den, der lancerede det i 
Danmark. Det var i 1861(1).

I 1854, den 1. februar, påbegyndte han sit andet store 
indsamlingsprojekt. Det første — i 1843 — gjaldt den dan
ske visetradition. Det andet gjaldt de »Sager, der efter 
min Mening burde skrives op ligesom de gaa i Folke
munde«, nemlig »Æventyr og Æmtere eller Skæmtesagn, 
gammeldags Viser med deres Toner, gamle Rim og Rem
ser, Gaader og Ordsprog, Folkesagn, Folketro og Folke- 
skik; og hertil kommer endnu Fortællinger om saadanne 
mærkelige Tildragelser, som vel ikke ere saa meget gamle, 
men som dog ere værd at mindes og ellers let kunde glem
mes, skjøndt de paa deres Tid og i deres Kreds kan have 
gjort stor Opsigt.« Således afgrænser han den danske 
folketradition, som han samler under betegnelsen »gamle 
danske Minder« — »disse gamle Minder, der for en Del 
ere gangne i Arv til os gjennem tusinde Aar og mere, og 
som indeholde saa meget Lærdom om vore Fædres Liv 
og Tænkemaade, som vi dog maatte ønske aldrig gik helt 
ad Glemme, men at den maatte blive brugt, som den kan 
bruges, til at give ogsaa de kommende Slægter af danske 
Folk et levende Billede af de henfarne Tider«.

Disse »gamle danske Minder« kalder han fra 1861 
folkeminder, og han bliver så begejstret for denne beteg
nelse — der tidligst kendes i en svensk litteraturhistorie 
fra 1834 som en oversættelse af engelsk popular anti-
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quties — at han ændrer titlen på tredje bind af Gamle 
danske Minder til Danske Folkeminder, med undertitlen 
»Minder i Folkemunde: Folkeeventyr, Folkeviser, Folke
sagn og andre Rester af Fortidens Digtning og Tro, som 
de endnu leve i det danske Folks Erindring«.

I samme bind, hvor han lancerer betegnelsen folkemin
der, fortæller han den danske befolkning, om »det Mu
seum, han haaber at faa rejst for alle Danmarks Folke
minder«. Det skal indeholde 6 »Sale«, som hver for sig 
skal rumme; Danmarks Folkeviser, Danmarks Folkeæven- 
tyr, Danmarks Folkesagn, Danmarks Folkeliv, Danmarks 
Folketro og Danmarks Ordsprog og Mundheld.

Så pompøst bliver betegnelsen folkeminder lanceret i 
Danmark i 1861.

I 1897 — 14 år efter Svend Grundtvigs død — blev der 
ved Københavns universitet oprettet en lærestol i Nordi
ske folkeminder, men det akademiske studium blev ind
ført allerede i 1863, nemlig i forbindelse med faget Nor
disk filologi.

Det år holdt Svend Grundtvig sin første forelæsning 
som docent i Nordisk filologi, og han indledte med at de
finere dette fag som »videnskaben om det nordiske folks 
hele åndsliv gennem alle tider og i alle yttringsformer, 
således som dette folks ånd har åbenbaret sig og endnu 
åbenbarer sig både i selve sproget — ordet, logos, åndens 
umiddelbare udtryk — og i folkets tro og digtning, i dets 
sædvane og dets hele liv«.

Det er betegnende for Svend Grundtvig, at han ikke 
anvender ordet folkeminder i sin definition. Det var et 
ord, han kun anvendte, når han henvendte sig til befolk
ningen. Ordet indgår ikke i hans egen videnskabelige 
terminologi. Dér taler han altid om tradition, folketra- 
dition, mundtlig tradition o. lign.
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Grundtvig er i virkeligheden snarere traditionsforsker 
end folkemindeforsker, men han var meget vel klar over, 
at ordet folkeminder var særdeles anvendeligt som slo
gan, når han skulle aktivisere folk til at indsamle viser, 
eventyr, folkeliv o. s. v. Gamle danske Minder, 1861 om
døbt til Danske Folkeminder, var netop skrevet som en 
populærvidenskabelig udgave af de danske minder, der 
kunne inspirere til yderligere indsamlingsaktiviteter over 
hele landet. Senere har han sagt om de deri udgivne sam
linger af traditionsstof, at de ikke gør »Fordring paa at 
ansees som noget egentligt Litteraturværk. De ere kun fo
reløbig udgivne som Pröver, for at fremme den fortsatte 
Indsamling af et omfangsrigt Materiale, der först efter 
at have opnaaet en vis Fuldstændighed, derefter at være 
omhyggeligt sigtet og ordnet og endelig være gjort til 
Gjenstand for en grundig, kritisk og comparativ Behand
ling vil kunne yde Videnskaben Udbytte. Men med de 
Resultater for Øje, som navnlig Jakob Grimm og hans 
Skole (J. W. Wolf, Adalbert Kuhn, Karl Müllenhoff og 
flere) have vidst at afvinde folkelige Overleveringer af 
denne Art, og hvorom navnlig Værker som »Deutsche 
Mythologie« og »Deutsche Rechtsalter hümer« bære Vid
nesbyrd, kan jeg ikke være i Tvivl om det önskelige i 
ogsaa for Danmarks Vedkommende at tilvejebringe saa- 
danne Samlinger, der sikkerlig ville blive af Betydning 
for alle Grene af den nordiske Philologi, navnlig for My
thologien, Culturhistorien og Lingvistiken«.

Svend Grundtvig døde i 1883, og hele hans videnska
belige produktion er helliget viseforskning, og det endda 
kun en del af viserne, nemlig de gamle folkeviser, mid
delalderballaderne.

Han betragter viserne som »levende organismer«, og 
han gør rede for det fundamentalt væsentlige i selve tra-
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ditionsbegrebet, nemlig samspillet mellem variation og 
stabilitet. I hans metodisk set mest betydelige viseafhand- 
ling — om Elveskudsvisen — skriver han: »En Vise, der 
har saa dybe Rødder i den folkelige Jordbund, der, som 
denne hviler paa en ældgammel og almindelig Folketro, 
og hvis gribende Æmne har en saa simpel Bygning, at alle 
de enkelte episke Led gribe saa bestemt ind i hinanden, 
Misforstaaelse og Forvanskning bliver næsten umulig — 
den er, saa længe den bevarer Folkets Deltagelse og rører 
dets Sind, og som en Følge deraf forplantes fra Slægt til 
Slægt, en levende Organisme, der paa en forbavsende 
Maade formaar at fastholde og bevare Enheden med sig 
selv under Tidernes og Tungemaalenes Skiften. Den 
fremtræder som en helstøbt organisk Enhed [....] Men 
ved Siden af den vidunderlige Enhed og Fasthed i Ho
vedsagen [....] finder vi der ogsaa en saare livlig Af- 
vexling, snart fremtrædende i en forskjellig Begrænsning 
af Æmnet: en delvis Opgiven af enkelte Led. Underord
nelse af nogle, Fremdragning af andre, snart i en mang
foldig Variatjon af enkelte Sagntræk [....] snart ogsaa 
ved Tilkomst af egne Sagntræk [....] og endelig frem
træder denne rige Afvexling i en overordentlig høj Grad 
i Udførelsen af alle Enkeltheder og i de dertil benyttede 
Udtryk og Rim«.

Den metodiske grundtanke, der ligger bag karakteri
stikken af en folkevise som en levende organisme, var 
ny. Den videreføres af forskere som Axel Olrik (2) og 
Carl von Sydow, der i 1930’erne taler om traditionens 
biologi (3).

Svend Grundtvig var traditionsforsker med de gamle 
folkeviser, middelalderballaderne, som speciale. Han stu
derede dem som tradition, og i sit syn på hvordan tradi
tionen spredes er Svend Grundtvig også forud for sin
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tid. Gennem sine mange detaljeundersøgelser i Danmarks 
gamle Folkeviser kommer han til det metodisk set me
get vigtige resultat, at det er for enkelt blot at regne 
med, at en vise vandrer én gang og kun i én retning. 
Traditionen, in casu viserne, er stadig på vandring frem 
og tilbage, forsåvidt som der altid de nordiske og euro
pæiske folk imellem har været kulturelle kontakter i for
skellige planer. Svend Grundtvig udtrykker det sådan: 
»Og hvad der fremdeles er saare mærkeligt, det er det 
Bevis, som disse Viser giver for en gjennem Tiderne fort
sat folkelig Udvexling og Forbindelse mellem de forskjel
lige Grene af Nordens Folk. Ligesom der mellem en æl
dre svensk og en ældre dansk Viseopskrift ikke er større 
Forskjel end mellem to ældre danske, saaledes viser ogsaa 
de danske og svenske Optegnelser, der i dette Aarhun- 
drede er hentede fra Folkets Sang, en paafaldende Over
ensstemmelse indbyrdes, saa at de nye danske og svenske 
Optegnelser ligner langt mere hinanden, end en af dem 
ligner de 2—300 Aar ældre fra samme Land. Samtidig
heden er det afgjørende, den forskjellige Folkegren det 
underordnede. Dette viser dels en mærkelig Jævnsidig- 
hed i den Udviklingsbevægelse, der i disse Aarhundreder 
har fundet Sted hos de politisk adskilte og ofte fjendtlig 
modsatte Grene af samme Folk, og det godtgjør fremde
les, at Viserne maa være vedblevne at vandre fra Land 
til Land lige til vore Dage, for saaledes at have kunnet 
vedblive at udøve gjensidig Indflydelse. Vi har heri et 
uforkasteligt Vidnesbyrd baade om vedvarende naturlig 
Ensartethed og om Tilværelsen af folkelige Understrøm
me, som den politiske Historie ikke kjender, men som 
for Folkehistorien baade er og endnu mere kan blive af 
stor Betydning«.

Disse teoretiske overvejelser er et led i Svend Grundt-
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vigs forskning. De er et udtryk for en videnskabelig teori 
og en videnskabelig arbejdsmetode.

Det er hans stærkt følelsesbetonede udtalelser om folke
minderne derimod ikke. Han definerer end ikke, hvad 
folkeminder er. I en undertitel på en bog, der var bereg
net til folkelæsning, fortæller han blot, at folkeminder 
er »Rester af Fortidens Digtning og Tro som de endnu 
leve i det danske Folks Erindring.«

I visestudierne spiller denne grundopfattelse naturlig
vis også en stor rolle for Svend Grundtvig, men det er 
kun én af dimensionerne i hans videnskabelige arbejde 
med middelalderballaderne i Danmarks gamle Folke
viser.

Folkeminder og romantik
Som videnskabsmand — som traditionsforsker — er 
Grundtvig forud for sin tid. Som den romantiske for
kæmper for folkets minder som en væsentlig og værdi
fuld del af vor kulturarv — som den der aktivt tog del i 
tidens kulturpolitik — er han derimod stærkt tidsbunden. 
Han skal her forstås på baggrund af den romantiske 
bølge, der oversvømmede nationerne og skyllede de gamle 
rationalistiske slagger væk. Romantikerne afløste oplys- 
ningsmændene. Fornuften afløstes af følelsen. Under 
denne bølge af romantisk begejstring blev grunden lagt 
til den videnskab som en senere tid har kaldt folkeminde
forskning.

Det teoretiske grundlag for denne begejstring blev lagt 
allerede i slutningen af det 18. århundrede af den tyske 
filosof Johann Gottfried Herder, der pegede på betyd
ningen af at indsamle og studere hvert folks mundtligt 
overleverede traditioner: eventyr, viser, rim og remser, 
ordsprog, sagn, tro og skikke. Han kaldte denne natio-
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nåle arv »en stor og vigtig studiegenstand« for historie
skriveren, ligesåvel som for digteren og filosoffen. Den 
hidtidige historieskrivning karakteriserede han som »en 
ren og skær patologi«, som alene drejer sig om kejsere 
og rigsstænder og de funktionsforstyrrelser, der gælder 
dem, mens historien dog skulle være »en folkelegemets 
fysiologi«, der undersøgte nationernes ejendommelighe
der i tænkesæt, dannelse, tro, skikke og sprog.

Det nye ved Herders historieopfattelse er hans karak
teristik af »folkeåndens og tidsåndens individualitet«, og 
netop hans betragtninger af hele folk, at hele nationer 
som individualiteter med hver sit særpræg fik ikke blot 
betydning for den tyske romantik, men også for de føl
gende tiders historieopfattelse og i særdeleshed for folke
mindevidenskaben.

Herder blev teoretikeren bag den romantiske revolu
tion, som i Tyskland fik en ganske særlig grobund efter 
dobbeltslaget ved Jena og Auerstädt, hvor Napoleon i 
1806 fuldstændigt slog den sejrssikre preusiske hær. Da 
var det, man fik brug for at vække den tyske folkeånd, 
og det gjorde de unge romantikere ved at indsamle og 
udgive nationens nedarvede rigdomme i en sådan form, 
at de atter kunne komme i omløb og blive folkeeje.

Nationalt kom også brødrene Jacob og Wilhelm 
Grimms eventyrudgave fra 1812 og deres sagnudgave 
fra 1816—1818 til at spille en stor rolle i dette »vækkel
sesarbejde«. Men midt i kampens hede gjorde brødrene 
Grimm den opdagelse, at dette nye videnskabelige ar
bejdsområde kunne få den største betydning for poesiens 
og mytologiens historie: »I disse eventyr ligger gemt ur
tyske myter, som man holdt for tabt, men som nu kan 
bidrage til at grundlægge videnskaben om vor poesis 
grundlæggelse«.
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Som tyskerne havde en begribelig depressionsperiode 
efter 1806, havde vi vor efter statsbankerotten i 1813 og 
tabet af Norge i 1814. Da var det, den unge præst N. F. S. 
Grundtvig tog »Vintersæde i Studerekammeret« for at 
oversætte Snorre og Saxo, ikke til det gængse rigssprog, 
men til et — som han mente — folkeligt, mundtligt dansk, 
fuldt af djærve, kærnedanske ordsprog. Det skulle være 
hans bidrag til at hæve folkets sunkne mod og vække 
fædrenes ånd til live. Snart indså han imidlertid, at han 
ikke kunne ordsprog nok selv, og derfor opfordrede han 
i 1817 folk til at sende sig ordsprog og talemåder til sine 
oversættelser. Det er N. F. S. Grundtvigs eneste forsøg 
på at indsamle folkeminder, og noget videnskabeligt sigte 
havde det ikke. Det havde den unge romantiske digter 
J. M. Thieles indsamling af folkesagn heller ikke. Inspi
reret af brødrene Grimms sagnudgave optegnede han selv 
en del af disse sagn efter folketraditionen. I forordet til 
læseren skreve han: »Dersom Du da, kjære Læser! i hvo 
Du end er, paa kort eller længere Tid forlystes ved hvad 
jeg bringer Dig, saa lover jeg Dig, og det med ret megen 
Glæde, at jeg ved forhaabet, god Ledighed skal bringe 
endnu mange Dusin af disse friske, rødmudsige Bønder
drenge [d. v. s. sagnene] til Staden. At jeg nu, som ogsaa 
i Fremtiden, sender Dig dem, saaledes som de løbe om 
ved Gadekjæret, i Træskoe og med lange Haar over 
Ørerne, maa Du ikke lade Dig fortryde. Vil Du selv tage 
Dig af Een eller Anden iblandt dem, og pynte og pudse 
ham lidt, skal det glæde mig, naar kun Du lader ham 
beholde Sølvknapperne i Koften og ikke giver ham mo
derne overtrukne istedet«.

Såvel Thieles sagnudgave som Grundtvigs Saxo-over- 
sættelse har, som Hans Ellekilde har udtrykt det, »sin 
ikke helt uvæsentlige Andel i det nationale og folkelige
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Gennembrud, der fandt sted i vor Kunstdigtning ved Aar 
1825, hvor Romantikken, der havde været tysk eller nor
disk præget, fra nu af bliver saa ganske hjemlig og 
dansk« (4).

Nationalromantikken var alvor for Svend Grundtvig 
i hans stærkt engagerede kulturpolitiske indsats, men ikke 
i hans forskning eller rettere: ikke i slet så høj grad.

Oltidsminder og bondekultur
Axel Olrik, der var stærkt påvirket af Svend Grundt
vig, både af hans videnskabelige virke og hans folkelige, 
er den første i Danmark, der har skrevet et større mere 
teoretisk arbejde om en del af den videnskab som han — 
som den første i hele Norden — kaldte folke-mindeforsk- 
ning.

Olrik kalder sit arbejde for Nogle grundsætninger for 
sagnforskning, og heri skriver han om sagnene, at den 
overvejende del heraf er »folkeminder, d. v. s. de er for
talte fra en ubestemmelig fortid indenfor de ikke-boglig- 
dannede lag i samfundet. Ved »folkeminder« forstås de 
meddelelser der gives fra slægt til slægt i en bestemt fæst
net form, såsom i rytme (digt, remse, melodi, ordsprog, 
gåde), i fortællende form (sagn), i leg, i skik. I videre be
tydning omfatter de enhver nedarvet fremgangsmåde 
(inden for de nævnte samfundslag): i idræt, erhvervsliv, 
styrelse o. s. v. Folkeminderne har den værdi for forsk
ningen, at de fører ind i tider og samfundslag, hvis ånds
liv vi ellers kun kender i sparsomt mål; tillige fremby
der de et stof der ved sin rigdom og ved sin lovmæssig
hed er egnet til videnskabelig granskning« (5).

Når Svend Grundtvig anvendte ordet folkeminder i 
sine folkelige skrifter var det i betydningen oldtidsmin
der. Samme betydning havde ordet for Axel Olrik, hvis
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kongstanke det var, at man på grundlag af folkeminderne 
kunne få rede på oldtidens åndsliv. Olrik og senere hans 
elev, Hans Ellekilde, søger netop i Nordens Gudeverden 
at dokumentere deres tese: at nutidens folketro og myto
logi i sine grundtræk er nedarvet fra de ældste tider, og 
at den lavere mytologi står på et ældre og mere oprin
deligt standpunkt end den højere mytologi, som f. eks. 
eddaerne afgiver vidnesbyrd om.

Men for Olrik kom folkeminder også til at indebære 
noget andet, og det skyldtes bl. a. den jyske lærer Evald 
Tang Kristensens store indsamlingsvirksomhed siden 
1860’erne. Herigennem fik Olrik nemlig et førstehånds
kendskab til et nyt problem: den almuekultur på landet, 
hvorudaf man hidtil kun havde plukket de oldtidsminder, 
man fandt, var nu ved at forsvinde under presset fra 
den begyndende industrialisering. Svend Grundtvigs 
samtid var ved at blive fortid, og da det i overensstem
melse med hele den første folkemindeforsknings metodi
ske grundsynspunkter ikke stod på programmet, at man 
skulle indsamle alt, hvad folk sang og fortalte og troede 
på, men kun de ældste lag heraf, kom man i slutningen 
af det 19. årh. i den paradoksale forskningsmæssige situa
tion, at man langtfra vidste nok om traditionsstoffets 
vilkår indenfor almuekulturen, bondekulturen, som hel
hed på Svend Grundtvigs tid. Man havde plukket old
tidsminderne ud af den og havde ladet resten sidde til
bage. For Olrik blev det et alvorligt problem, idet han 
nemlig tilmed snart blev klar over, at Tang Kristensen 
og de mange andre folkemindesamlere simpelt hen ikke 
kunne overkomme det enorme indsamlingsarbejde, som 
skulle redde andre vidnesbyrd fra glemslen, end man hid
til havde reddet. Olrik skriver i 1908, at »Evald Tang 
Kristensen og adskillige andre ligeså har først og frem-
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mest søgt efter de samlede rækker af ensartet stof, og deri 
bragt ypperlige resultater, mest for alle arter af folkets 
digtning; men det gælder tillige at iagttage alt det, der 
kun ses på stedet, og at iagttage det som levende helhed, 
som del af en vis befolknings liv.« Han henviser her til, 
at man i norske og svenske folkemindesamlinger har kun
net spore en »interesse for det videnskabelige interiør 
[....] men ved tidernes ugunst har denne retning ikke 
fået ydet alt, hvad den var i stand til, og her er tabt en 
tråd, vi bör tage op.« Olrik håber, at Lars Rasmussens 
skildring af Livet i Klokkergården »må mane mange til 
efterfølgelse.« (6).

Det gjorde den imidlertid ikke i det omfang, Olrik 
havde håbet. Også efter at Dansk Folkemindesamling 
blev oprettet i 1905, videreførtes indsamlingen af folke
minder stort set efter de samme retningslinjer, som havde 
været gældende siden Svend Grundtvigs tid. Man fort
satte med at plukke folkeminder = oldtidsminder og 
folkeminder = bondekulturminder ud af de lokale 
kulturmiljøer uden først at iagttage hvilken rolle de 
spillede i den sammenhæng, man rev dem ud af. Det 
var belæg, belæg og atter belæg folkemindesamlerne kom 
med, og det var det, de fleste forskere ønskede. Belæggene 
var for dem tekstvarianter, som de ordnede typologisk, 
geografisk (topografisk) og kronologisk. På grundlag 
heraf mente man at kunne dokumentere det enkelte fol
kemindes urform, dets udvikling fra oldtid til nutid og 
dets vandringsveje fra egn til egn og fra kontinent til 
kontinent.

Sålænge indsamlingen var af beskedent omfang rundt 
om i verden syntes forskningsresultaterne at være sikrest. 
Men efterhånden som nye lande tog indsamlingsarbejdet 
op, måtte arbejdsresultaterne ofte ændres.
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I 1953 skrev Inger Margrethe Boberg følgende lidet 
opmuntrende om folkemindeforskningens aktuelle situa
tion; man har »ikke rigtig syntes, at de mange kræfter, 
der i tidens løb er blevet sat ind på folkemindeforsknin
gen, har givet resultater«. Der kræves »efterhånden, for 
at man kan gennemføre de sammenlignende undersøgel
ser, der er nødvendige, at man har overblik over så store 
stofmængder, at flere og flere viger tilbage for at give sig 
i lag med det. [....] Hvor man ikke helt har forladt 
folkemindeforskningen, har man undertiden søgt at æn
dre dens præg, f. eks. ved, som det først er sket i Frankrig, 
at gøre den til en samfundsvidenskab, en blanding af 
sociologi og filosofi, i stedet for at det oprindelig snarest 
er en historisk videnskab. Eller man har som i Rusland 
lagt vægten på det psykologiske, så man er mere interes
seret i »traditionsbærerne« og den folkelige psyke end i 
traditionen selv. Endelig har man, særlig i England, i den 
grad udvidet synspunktet til at omfatte alle folkeslag, at 
interessen mere er blevet vendt mod dem end mod hjem
landets traditioner.« (7).

Etnografi og etnologi
To år efter at Boberg skrev dette, blev der genoprettet 
en lærestol i Nordisk folkemindevidenskab ved Køben
havns universitet. Den blev besat med Laurits Bødker, 
en af von Sydows elever, og i 1959 blev der oprettet en 
lærestol i Materiel folkekultur. Den blev besat med hi
storikeren og arkæologen Axel Steensberg.

Opdelingen i Nordisk folkemindevidenskab og Mate
riel folkekultur afspejler den forskning, som længe var 
blevet drevet ved de to institutioner Dansk folkeminde
samling og Dansk folkemuseum (Nationalmuseets 3. af
deling). Man plejer at sige, at samlingen tager sig af den
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åndelige del af folkekulturen, og at museet tager sig af 
den materielle.

En sådan opdeling er imidlertid mere af praktisk art 
end den er af faglig. Forskerne kan ikke i deres studier 
og dermed heller ikke under deres indsamlinger ude om
kring i landet sænke en bom ned mellem den åndelige side 
af folkekulturen og den materielle.

Som forsker kan man heller ikke sænke en bom ned 
mellem studiet af europæisk folkekultur og de såkaldte 
primitive kulturer. Og det er i den forbindelse værd at 
bemærke, at for den, der studerer et »primitivt« folke
slags kultur, ville det være utænkeligt ikke at betragte 
dets samlede kulturaktiviteter, det være sig af åndelig 
eller materiel art, som dele af en helhed. I almindelig 
sprogbrug kalder man gerne denne forskning for etno
grafi. Dog er det sådan, at dette ord betyder folkebeskri
velse. Egentlig burde forskningen hedde etnologi, d. v. s. 
læren om folk.

Etnografisk-etnologisk forskning drives i Danmark ved 
de institutioner og lærestole, der f. eks. beskæftiger sig 
med etnografi (etnologi og antropologi), eskimologi, re
ligionshistorie og religionssociologi. Hvad metoder og teo
rier angår er denne forskning så nært beslægtet med uni
versitetsfagene Nordisk folkemindevidenskab og Materiel 
folkekultur, at man kan tale om, at det er samme store 
videnskabsområde: alle, der arbejder inden for de nævnte 
studieområder, beskæftiger sig med, hvad man under ét 
gerne kalder for Etnologi — eller Almen etnologi. Eng
lænderne kalder det gerne for Social anthropology, ame
rikanerne kalder det for Cultural anthropology, men i 
det meste af Vesteuropa taler man gerne om Etnologi.

Enklest kan det udtrykkes sådan, at etnologiens mål 
er at beskrive, hvordan mennesker lever i forskellige
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samfund og kulturer og samtidig at forklare, hvorfor de 
lever, som de gør. Etnologien er videnskaben om menne
sket som kulturvæsen, og det ligegyldigt om det bor i 
en baggård eller bondegård, på en fattiggård eller herre
gård — og om det bor i Danmark, Sverige, Italien, Ghana 
eller på New Zealand.

Etnologien kaldes også undertiden for kulturviden
skab, og det kan nævnes, at allerede Svend Grundtvig 
flere gange har gjort opmærksom på den betydning som 
studiet af den danske folketradition kan have for Cultur- 
historien og for hvad han kalder Folkehistorien. Grundt
vig havde det store udsyn som forsker. Det er først 
en senere tid, der har ofret mange kræfter på at finde ud 
af om f. eks. folkemindevidenskab, studiet af materiel 
folkekultur og etnografi i virkeligheden er tre forskellige 
videnskaber.

Det er det ikke. Ligesom sociologien på den ene side 
og historien på den anden er to store videnskabsområder, 
så er etnologien, der forbinder sociologi og historie, også 
ét stort videnskabsområde.

Således udtrykt har man ved vore universiteter en 
række lærestole i etnologi og under kulturministeriet har 
man en række institutioner, hvor man studerer etnologi. 
Dansk Folkemindesamling er én af dem.

Så enkelt er det, men ingen institution og ingen lærestol 
laver uden videre navneforandring bortset fra at univer
sitetsfaget Materiel folkekultur i 1971 er blevet ændret 
til Europæisk etnologi.

Er det overhovedet muligt at tale om folkemindeforsk
ningen som en selvstændig videnskab? For Svend Grundt
vig var folkemindeforskning og filologi to sider at samme 
sag: det var én videnskab, og denne videnskab er igen 
en del af Culturhistorien og Folkehistorien, som han ud-
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trykte det. Axel Olrik afgrænsede folkemindevidenskaben 
som en selvstændig historisk videnskab, og hans defini
tion af begrebet folkeminder er bl. a. interessant derved, 
at han både opererer med en snævrere og en videre be
tydning af begrebet — folkeminder omfatter også »enhver 
nedarvet fremgangsmåde«, dog med tilføjelsen: inden for 
de ikke-bogligdannede lag i samfundet.

Olriks definition af begrebet folkeminder leder tanken 
hen på hvad den svenske etnolog Albert Eskeröd skrev i 
1947: »Individens medvetenhetsinnehåll beteckna vi 
minne. Den sociala traditionen kan på samma sätt be
tecknas som gruppens minne. Det är därför ur psykolo
gisk synpunkt väl vald term, då folktraditionen fått be
teckningen folkminne. Genom den survivalteoretiska 
forskningen har emellertid ordets karaktär av levande, 
social tradition dels undanskymts. Till sin kärna innebär 
folkminnet emellertid den kollektivt ärvda och ägda, 
således även den i nuet levande traditionen, reglerna för 
gruppens handlande, den allmänna meningen, reglerne 
för det passande och opassande eller ved Bartlett [....] 
kallat »social conventionalisation«. (8). Eskeröd sætter 
således lighedstegn mellem folkeminder og social tradn 
tion, forstået som noget kollektivt nedarvet inden for en 
gruppe, men det vil igen sige, at begrebet folkeminder 
skal tages i sin videre betydning. Det omfatter ikke bare 
folketro, folkeskik og folkedigtning, men enhver kollek
tivt nedarvet tradition. Det er i princippet det samme, 
som når den norske socialantropolog Frederik Barth taler 
om betydningsindholdet af begrebet kultur: »det er den 
»sosiale arv« som det et menneske får del i ved å vokse 
opp i et bestemt samfunn — summen af kunnskaper og 
ferdigheter som karakteriserer en lokal befolkning«. (9).
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Folkekultur, folkeminder og tradition

Inden for etnologien er der tre begreber, der særlig må 
interessere i en introduktion til det, man kalder folke
mindeforskning — eller undertiden folkloristik — og det 
er begreberne folkekultur, folkeminder og tradition.

Når man taler om folkekultur, er der en tilbøjelighed 
til at opfatte folk som almuen på landet. Folkekultur 
opfattes gerne som almuekultur, og det er rimeligt nok, 
for de, der hidtil har beskrevet og studeret folkekulturen, 
har først og fremmest været optaget af folkelivet, folke
minderne og folketraditionen på landet og helst blandt 
almuen.

Folk i folke-kultur kan og bør imidlertid opfattes som 
mennesker inden for alle sociale grupper. I virkeligheden 
kan der ikke sættes nogen rimelig grænse for, hvad be
grebet folkekultur dækker set i forhold til kultur i al
mindelighed. Ordet folk — både i folkekultur og i folke
minder — er et stærkt belastet ord i mange forskeres 
mund: folk er de fattige, siger nogle, folk er de ikke- 
bogligtdannede, siger andre. Bedre vil det nok være at 
sige, at når man overhovedet anvender ordet folkekul
tur, er det for at angive at man først og fremmest stude
rer den kultur, som større eller mindre grupper af menne
sker har accepteret, og det inden for et hvilken som helst 
samfundslag. I stedet for at sige, at etnologien er studiet 
af mennesket som kulturvæsen, kunne man udtrykke det 
sådan: det er studiet af mennesket som kultur- og grup
pevæsen. Det er snarere det, der ligger i betegnelsen folke
kultur — folk betegner noget kollektivt, noget mennesket 
som kulturvæsen er fælles med andre om. Og studiet af 
folkekulturen er en del af etnologien. Det er en betegnelse, 
der er skabt i kredse, hvor man opererer med begreber
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som finkultur, elitekultur, individualkultur, »kunstkul
tur«, og de »dannedes kultur« — i modsætning til folks 
kultur — alle befolkningsgruppers kultur.

Men hvad er folkeminder og hvad er folkemindeforsk
ning? I studieplanen for universitetsfaget Nordisk folke
mindevidenskab har Laurits Bødker i 1969 defineret 
forskningen således:

»Folkemindevidenskaben kan defineres som den viden
skab, der har til formål at indsamle og studere den del 
af folkekulturen, der især giver sig udtryk i folkedigt
ning med ældre litteratur og triviallitteratur (folkeligt 
læsestof), musikalsk folkekultur, folkeskik af ældre og 
nyere dato og folketro med de religiøse bevægelser. En 
del af disse kulturelementer er traditionsbundne og kan 
derfor bedst studeres i deres historiske forløb, medens 
andre er nyere innovationer, der har særlig betydning for 
forståelsen af kulturdynamikken i nutidskulturen.«

Selv har jeg i 1970 givet denne definition i et historisk 
opslagsværk: »Folkemindeforskning har til opgave at 
analysere de folkelige forestillinger, således som de giver 
sig udtryk i traditionsbestemt adfærd, f. eks. skik og brug, 
magisk rite og mundtlig tradition som f. eks. sagn, even
tyr, anekdoter, ordsprog og viser.« (11).

I begge disse definitioner indgår ordet tradition: Bød
ker taler om de traditionsbundne kulturelementer, jeg om 
traditionsbestemt adfærd og mundtlig tradition. Men 
hvad er tradition? Her må man gøre sig klart, at ordet 
tradition kan anvendes i mindst 2 betydninger: det kan 
betegne en proces, og det kan betegne resultatet af denne 
proces. Sagt anderledes: tradition kan dels betyde kultur
elementernes spredning, indlemmelse og forandring dels 
kulturelementerne — traditionsstoffet, traditionerne — 
selv.
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Birgitte Rørbye har i 1970 udtrykt det sådan i sit kon
ferensspeciale om Mediaforskning og traditionsforskning: 
»Med tradition vil jeg da forstå en proces, som manife
sterer sig i en historisk og social sammenhæng. Videnska
bens emne vil blive at studere ethvert led i denne proces, 
både de aktuelle og de fortidige, både de dynamiske og 
de mere statiske.« (12).

I førsteudgaven af Folkeminder og traditionsforsk
ning — fra 1966 — skrev jeg, at »Traditionsforskningen 
er videnskaben om det folkloristiske traditionsstof, d. v. s. 
de traditioner, der i rytmisk form, i fortællende form eller 
i form af skikke overleveres fortrinsvis mundtligt inden 
for en socialt og kulturelt afgrænset gruppe. Når de æld
ste lag af dette traditionsstof indsamles og studeres som 
minder om tidligere tiders åndsliv og kulturtilstande, kal
des de folkeminder.

Traditionsforskningen er en kulturhistorisk videnskab, 
hvis endelige mål det er at søge at forstå traditionernes 
vilkår inden for de sociale og kulturelle grupper den ud
forsker, det være sig grupper i et historisk miljø eller i 
et aktuelt.

Indtil 1950’erne indsamlede man — med visse undta
gelser — kun dele af det traditionsstof, man mødte i sin 
egen samtid, og man indsamlede og studerede det som 
folkeminder. Når det traditionsstof, der interesserede 
samlerne og forskerne kaldtes og stadig kaldes folkemin
der, afspejles gennem denne betegnelse simpelt hen en 
måde at betragte stoffet på. Når betegnelsen folkeminder 
blev skabt, var det ud fra en anden metodisk grundop
fattelse af traditionsstoffet, end den man har i dag.

Tidligere indsamlede man først og fremmest sit ma
teriale blandt den såkaldte almue på landet, eller, som 
Olrik udtrykte det, blandt »de ikke-bogligdannede lag
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i samfundet«. Man mente, at det var disse sociale grupper, 
der var mest traditionsbundne og længst holdt fast ved 
»alt gammelt«. Ændringerne havde igennem århundreder 
været yderst få. Traditionerne betragtede man dels som 
noget statisk, noget uforanderligt, og dels som noget, der 
var fælles for hele gruppen, sognet eller landsbyen.«

Her er begrebet tradition opfattet som fællesbetegnelse 
for de kulturelementer, der udgør den åndelige side af 
folkekulturen.

Det er videnskabeligt set en uheldig indsnævring af be
grebet tradition, men populærvidenskabeligt har den vist 
sig at være hensigtsmæssig. Forholdet er nemlig det, at 
betegnelsen folkeminder for de fleste uden for folkemin
deforskernes og folkemindesamlernes noget snævre kreds 
har en yderst følelsesladet betydning. Ordet folkeminder, 
som Grundtvig kun brugte i sit populærvidenskabelige og 
folkelige virke, er efter min opfattelse næsten ikke til at 
fravriste dette sit stærkt følelsesladede indhold. Og man 
kan da heller ikke helt skjule den kendsgerning, at en 
lang række folkemindestudier bærer præg af et både ro
mantisk, senromantisk og nyromantisk syn på folkekul
turen. Ved at anvende ordet tradition har man langt 
rigere mulighed for at angive de nye retninger inden for 
forskningen: man lægger vægt på at beskrive traditionens 
vilkår i et givet kulturmiljø samt på at forklare traditio
nen funktionelt — traditionssociologisk og traditionspsy
kologisk — og historisk — traditionshistorisk.

At man ikke uden videre kan kalde folkemindeforsk
ning for traditionsforskning, fordi tradition dels er no
get mere end de folkloristiske kulturelementer og dels også 
betyder selve traditionsprocessen, er forsåvidt en anden 
sag. Det gør ikke betegnelsen traditionsforskning ringere, 
når man vil søge at tydeliggøre over for andre end folklo-
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risterne, at man arbejder udfra en anden metodologisk 
grundopfattelse af sit fag end den, der kommer til ud
tryk i det stærk belastede ord folke-minder.

Folkemindevidenskab og etnologi
Siden førsteudgaven af denne bog er det kommet til at 
stå klarere og klarere for mig, at en væsentlig del af 
vanskelighederne, og det må her siges: mine vanskelig
heder ved at redegøre for faget folkemindevidenskab, 
skyldes, at jeg mener, at dette fag som videnskab betrag
tet simpelthen er udtænkt for småt og for snævert, nem
lig i en mere eller mindre udtalt opposition til dansk 
etnologi, forstået som studiet af den materielle folke
kultur.

Det er klart, at det kræver én ekspertice at studere 
bondegårde og en anden at studere ballader, men hvis 
bondegårdsforskeren og balladeforskeren er enige om, 
hvad Bjarne Stoklund skriver i 1969, så vil det blive af 
afgørende betydning for alle etnologer, der studerer et 
eller flere kulturelementer som tradition — som udtryk 
for en traditionsproces og som resultatet af denne pro
ces: »for etnologen er bondegårdsforskningen ikke blot et 
mål i sig selv, men også et middel. Bag det specialiserede 
studium af husene ligger altid ønsket om at nå frem til 
en dybere forståelse af kulturens væsen og veje.« (13).

Det samme kunne være sagt af eksempelvis den mo
derne balladeforsker.

På de følgende sider vil jeg gøre rede for en række mere 
eller mindre specialiserede studier inden for etnologien: 
studiet af den supranormale tradition, d. v. s. de over
naturlige forestillinger, af festtraditioner, visetradition, 
fortællertradition og børns traditioner.

Det er områder inden for etnologien, som de danske
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folklorister først og fremmest har specialiseret sig i. Det 
er deres — indtil nu publicerede — bidrag til studiet af 
mennesket som kultur- og gruppevæsen.

Svend Grundtvig opfattede den videnskab, han grund
lagde, som en så væsentlig del af den nordiske filologi, 
at han end ikke gav den et selvstændigt navn, og han 
mente, at dens resultater kunne bidrage væsentlig til den 
sammenlignende Culturhistorie og Folkehistorie. Det er 
en videnskabshistorisk kendsgerning, som i virkeligheden 
også har aktualitet i dag. Efter min opfattelse er der nem
lig ingen tvivl om, at det var imod Grundtvigs opfattelse 
af sit fag, at Olrik senere benyttede den populærviden
skabelige term folkeminder som videnskabsbetegnelse.

Det at Axel Olrik i 1897 på Københavns universitet 
kaldte sit fag for Nordiske folkeminder fik en række 
konsekvenser ikke blot herhjemme, men også ude om
kring i Norden, og det skyldes i høj grad Olriks stærkt 
dominerende indflydelse i datidens nordiske fagdiskus
sioner. Man kan sige, at i tiden fra 1897 til Olriks død i 
1917 gik Svend Grundtvigs populærvidenskabelige term 
sin sejrsgang over det meste af Norden, men nu udnævnt 
til en videnskabelig term: den norske folklorist Moltke 
Moes professorat i Norske Folkesprog med Forpligtelse 
til ogsaa at foredrage folketraditioner blev i 1899 om
døbt til et professorat i Folkeminnevitskap, og i 1910 
blev von Sydow docent i Nordisk och jämnförande folk- 
minnesforskning ved Lunds universitet. I 1905 oprettedes 
Dansk folkemindesamling, i 1913 Norsk folkeminnesam- 
ling, og en række folkeminde-arkiver opstod — og i 1914 
begyndte svenskerne at udgive tidsskriftet Folkminnen 
och folktankar.

I folkeminde-betegnelsens storhedstid — i senroman
tikken, hvor folkedanserforeninger og folkemindeforenin-
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ger opstod rundt om i Norden — var det først og frem
mest den åndelige folkekultur, der blev undervist i ved 
universiteterne. Snart begyndte man imidlertid også at 
indføre studiet af den materielle folkekultur ved de nor
diske universiteter, men først i 1959 fik Københavns uni- 
vesritet som nævnt en lærestol heri med et tilhørende 
Institut for europæisk folkelivsforskning.

Hermed havde museumsfolkene, genstandsforskerne, 
fået en lærestol, de havde nu fået deres egen videnskab, 
men i løbet af 1960’erne erkendtes det, at universitetsfa
get Materiel folkekultur var ligeså snævert udtænkt som 
folkemindevidenskaben — efter min opfattelse — er det. 
Derfor foreslog man i 1971 faget Materiel folkekultur 
ændret til Europæisk etnologi.

Det er videnskabshistorisk interessant at iagttage dette, 
men det virker stærkt hæmmende på forskningen til sta
dighed at skulle tage stilling til denne historisk begrun
dede opdeling af etnologien som videnskab.

Og det spændende er, at Svend Grundtvig, der havde 
det store udsyn, betragtede sin videnskab som en del af, 
hvad han kaldte den sammenlignende Culturhistorie og 
Folkehistorie. I dag bør man betragte den videnskab, som 
siden Olrik blev kaldt for folkemindeforskning, som en 
del af etnologien, studiet af mennesket som kultur- og 
gruppevæsen — og hvad Svend Grundtvig kaldte for 
Culturhistorien og Folkehistorien er i virkeligheden en 
del af netop det den moderne etnolog studerer.

Først når man har tænkt et så snævert afgrænset fag 
som folkemindeforskningen ind i en større faglig sam
menhæng, kan man med held beskæftige sig med detal
jerne.
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2. KILDERNE

Det folkloristiske traditionsstof er blevet overleveret 
mundtligt, for visse traditionskategoriers vedkommende 
undertiden støttet af en trykt overlevering. Kun i enkelte 
tilfælde kan man med sikkerhed fastslå oprindelsen til en 
tradition, almindeligvis fortaber oprindelsen sig i det 
uvisse. Hvad forskningen har at arbejde med er et større 
eller mindre antal optegnelser af traditionsstoffet. En op
tegnelse er et af de måske tusinder af led i den række af 
former, hvori en tradition gennem tiderne har udfoldet 
sig (jfr. Axel Olrik: Nogle grundsætninger § 13). Siden 
folkemindeforskningens første år har man kaldt alle op
tegnelser af samme tradition for varianter (Nogle grund
sætninger § 154). Variantbegrebet er hentet fra sprogvi
denskaben i den tid, hvor man tillempede den folkloristi
ske metodologi efter den filologisk-historiske tekstanaly
ses principper. Men ligeså lidt som alt traditionsstof kan 
behandles efter den historiske kildekritik, kan det be
handles efter den filologisk-historiske. Variant-betegnel
sen er — når den anvendes i overensstemmelse med den 
filologisk-historiske arbejdsmetode — direkte vildledende 
for forståelsen af det folkloristiske kildemateriales sær
præg som traditionsstof. At en optegnelse er en variant 
vil nemlig sige, at det er en variant i forhold til en anden 
optegnelse. Det er klart, at sådanne varianter kan fore
komme, men disse »direkte« varianter kalder Olrik for 
dubletter (Nogle grundsætninger § 155). Varianter var 
for den ældre forskning derimod alle de få eller mange 
optegnelser af en og samme tradition. Man opstillede på 
grundlag af de traditionsoptegnelser, der havde visse fæl
lestræk, en række urtyper, som alle de øvrige optegnelser
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af de pågældende traditioner var varianter af. Dette 
kunne man gøre, sålænge man var sikker på, at det var 
muligt at rekonstruere en urtype på grundlag af de un
dertiden ganske få optegnelser, man kendte af en enkelt 
tradition. Det er man blot ikke mere. At traditionsstof 
kan typologiseres er klart, men inden for den nyere forsk
ning søger man i højere grad at finde frem til traditionens 
økotyper. En økotype er en særform af en tradition, som 
kan opstå, når en tradition — uanset hvorfra den oprin
delig er kommet — i den grad er blevet accepteret inden 
for et kulturområde, at den er blevet præget af dette om
rådes nærings- og kulturgeografiske forhold. Sagt ander
ledes og når ordet egn tages både i snævreste og i videre 
betydning: en økotype er en egnspræget udgave af en tra
dition, som måske kendes mange andre steder fra over 
det meste af kloden, hvor den så igen hvert enkelt sted 
har fået et andet egnspræg. Ved at sammenligne økoty
perne af en og samme tradition kan man studere traditio
nernes vilkår som mundtlig overlevering inden for for
skellige kulturområder. Når man opstiller en økotype, 
må man imidlertid altid gøre sig klart, at man som regel 
kun kender en brøkdel af de optegnelser, som tilsammen 
med rette kan siges at være kulturområdets økotype af 
den pågældende tradition.

Det særegne ved det folkloristiske traditionsstof er, at 
en bestemt tradition — en vise, en remse, en skik — sim
pelt hen er summen af alle de optegnelser af traditionen, 
man kender — og ikke kender. Ret beset er det jo uhyre 
tilfældigt, hvad man f. eks. herhjemme kender af opteg
nelser, selvom man også inddrager andre optegnelser end 
dem, man kender fra de store folkemindeindsamlinger 
siden begyndelsen af det 19. århundrede.

Det ville føre for vidt at give en fuldstændig forteg-
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nelse over de mangfoldige grupper af kilder, man arbejder 
med som traditionsforsker. En kort oversigt over de vig
tigste vil dog kunne give et indtryk af, hvor forskellig
artet — både kvalitativt og kvantitativt — det folkloristi
ske kildemateriale er. Vigtigt i den forbindelse er det at 
konstatere, at inden for traditionsforskningen er det ikke 
blot forskningsresultater, der kan forældes. Det kan også 
det indsamlede kildemateriale. Som understreget i det 
foregående kapitel er meget materiale indsamlet til brug 
for en forskning, der havde et andet grundsyn end det, 
der anlægges i dag. Når der således i det følgende tales 
om primært kildemateriale og orienterende, er det set fra 
en moderne synsvinkel. Store dele af det materiale, som 
for en fortrinsvis historisk-typologisk interesseret forsk
ning var primært, må i dag betegnes som orienterende 
materiale. Uden det orienterende kildemateriale ville det 
imidlertid ikke være muligt at give studiet af traditions
stoffet det nødvendige historisk-geografiske perspektiv.

Kildematerialet kan deles i to meget store hovedgrup
per: der er dels det aktuelle materiale, man selv kan til
vejebringe ved at interviewe folk, ved at udsende spørge
lister el. lign. (1), og dels det historiske materiale, d. v. s. 
det der allerede foreligger, når man selv påbegynder sine 
undersøgelser, og som man må acceptere, som det er. For
ståelsen af det historiske materiale kan uddybes, hvis man 
stiller det nye spørgsmål ved at sætte det i relation til 
andet historisk materiale eller til det aktuelle materiale, 
man selv har tilvejebragt. Det er imidlertid af den aller
største vigtighed for en seriøs udnyttelse af det historiske 
kildemateriale, at man altid og i hvert enkelt tilfælde gør 
sig klart, ud fra hvilke forudsætninger og under hvilke 
omstændigheder det er tilvejebragt.
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1. Indsamlinger af folkeminder fra omkr. 1800 
Langt det meste af det historiske traditionsstof, man over
hovedet kender, er blevet indsamlet på landet som folke
minder i det 19. og 20. århundrede. Det indsamlede ma
teriale er af højst skiftende kvalitet. Med udgangspunkt 
i 4 forskellige indsamlingsinitiativer skal her blot omta
les nogle få af de forhold, som må betænkes, når man 
skal arbejde med resultaterne af de folkemindeindsam
linger, der er blevet foretaget før 1950.

Det bedste folkemindestof er blevet tilvejebragt af dem, 
der havde det største kendskab til en bestemt egns befolk
ning. Just Mathias Thieles indsamlinger i begyndelsen af 
det 19. århundrede har således deres væsentligste værdi 
i kraft af deres alder. Som student foretog han i sommer
ferierne fodture på Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og 
Møn. Han besøgte mange, men opgiver aldrig hvem. 
Hvad han hørte, nedskrev han kun sjældent i hjemmene, 
men bagefter, og i sine udgaver af sagnene og overtroen 
bearbejdede han det indsamlede materiale. Da hans origi
naloptegnelser ikke kendes, har man kun udgiverne at gå 
til: alle de sagn, som han ikke giver kildehenvisninger 
til, må man regne med er optegnet af ham selv. Dog véd 
man, at en del af de fynske — hvilke véd man ikke — er 
optegnet af Matthias Winther i Odense og overdraget til 
Thiele. Som et orienterende materiale er de af Thiele fra 
folketraditionen hentede sagn værdifulde. Videre kan de 
ikke anvendes. Hvad angår de øvrige af de af Thiele fra 
ældre kilder hentede sagn, forholder det sig sådan, at han 
gerne på grundlag af flere kilder genfortæller sagnet, så
dan som han mener, det har lydt. Disse genfortællinger 
kan naturligvis aldrig anvendes i seriøst forskningsøje
med.

Svend Grundtvig optegnede lidt selv, men han indså,
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at man burde henvende sig til lokalkendte mennesker 
over hele landet og bede dem optegne,hvad de kunne få 
fat i. Mange meget dygtige og flittige optegnere kom 
Svend Grundtvig i forbindelse med. Ikke alle, men mange 
tilføjede på deres optegnelser præcise oplysninger dels 
om, hvem de havde stoffet fra og dels om, hvor de på
gældende boede og havde boet. I Dansk Folkemindesam
ling ligger alt dette materiale ordnet efter optegnere. (2).

Generelt kan det om dette kildemateriale siges, at på 
visse undtagelser nær er det meste af det indsendte stof 
tilrettelagte renskrifter af de notater, som de pågældende 
optegnere gjorde i hjemmene: materialet er således bear
bejdet af optegnerne, hvad der må reducere dets værdi 
som primære kilder. Som orienterende materiale er det 
imidlertid af meget høj værdi.

Svend Grundtvig har udgivet en del af det indsamlede 
materiale. I Gamle danske Minder I—III (1854—61; foto
grafisk optryk: 1970, = Da Folkem 80) udgav han det 
indsendte stof, som han modtog det. Det gælder også hans 
udgivelse af viserne i Danmarks gamle Folkeviser I ff 
(1853 ff). Anderledes er det i hans udgave af Danske 
Folkeæventyr I-II (1876—84), hvor han samarbejdede 
flere optegnelser af eventyrene for at få den smukkeste 
form ud af det. Disse udgaver er derfor uden videnskabe
lig kildeværdi. Det samme gælder naturligvis hans folke
lige udgave af middelalderballaderne, Danmarks Folke
viser (1882), hvor han — i overensstemmelse med hele sit 
folkelige arbejde ved siden af det videnskabelige — rekon
struerede viserne, således som han mente, de engang måtte 
have lydt, og som de engang igen skulle lyde, når de blev 
sunget af hele det danske folk.

Evald Tang Kristensens indsamling af folkeminder er 
skelsættende. Han begyndte med at optegne for Svend
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Grundtvig, men snart blev han den største private ind
samler af folkeminder. Hans originaloptegnelser, som alle 
er nedskrevet, mens folk sang eller berettede, er bevaret i 
Dansk Folkemindesamling. Tang Kristensen gik helt sy
stematisk frem, i al fald i Hammerum herred. I dette her
red besøgte han alle, som havde noget at synge eller be
rette: »Hukommelsen skal vækkes, de Minder, der for
længst ere begravede eller have ligget i Dvale, skulle dra
ges frem, og Sangeren skal, om jeg saa maa sige, sættes 
ind i en anden Verden end den nuværende, nemlig Barn
domslivet med dets Forestillingskreds. Saa kan det mær
kelige Tilfælde indtræffe, at naar man kommer til en 
gammel Kvinde og beder hende om at synge en Vise, 
svarer hun et bestemt nej, det er glemt for længe siden, 
og hun siger vist Sandhed. Men naar hendes Hukommelse 
bliver vakt, og de gamle Minder kaldte frem, kommer 
den ene Vise efter den anden«. (3).

Selvom Axel Olriks tidligere citerede karakteristik af 
E. T. Kristensens indsamlingsvirksomhed er rigtig, må 
det betænkes, at han var den første, der indså, hvor 
nødvendigt det var tillige at give en skildring af med
delerne og deres sociale miljø. Herom vidner hans miljø- 
og meddelerskildringer i Jyske Folkeminder, Jysk Al
mueliv, Gamle Kildevæld og Minder og Oplevelser.

Tang Kristensen udgav store dele af det indsamlede 
stof, men disse udgaver overflødiggør ikke de originale 
optegnelser. Selvom han havde udviklet en imponerende 
evne til at skrive hurtigt, kunne han dog ikke få alt med, 
når folk fortalte lange beretninger om det overnaturlige, 
lange historier, eventyr el. lign. Dem nedskrev han i fyl
dige referater, og det er i disse tilfælde referaterne, der er 
det primære og meget værdifulde kildemateriale, forsk
ningen må arbejde med.
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Da Dansk Folkemindesamling blev oprettet i 1905, op
stillede Axel Olrik visse retningslinjer for, hvad der måtte 
kræves af en folkemindeoptegnelse, for at den kunne an
vendes videnskabeligt: »Til en fyldestgörende optegnelse 
af mundtlig overlevering hører 1) en nöjagtig gengivelse 
af det mundtlig meddelte, 2) oplysning om meddelerens 
navn, tid, sted, samfunds- og dannelsestrin m. m. (f. eks. 
samtlige andre af ham meddelte folkeminder)«. (Nogle 
grundsætninger § 15).

Det indkomne kildemateriale delte Olrik op i 4 store 
grupper: 1. viserne (samt rim og remser, gåder og ord
sprog) ordnedes efter optegner/meddeler, 2. fortællestof
fet ligeledes, hvorimod 3. sagn og tro samt 4. skik og 
brug ordnedes topografisk. Denne ordning af materialet 
gælder for alt stof indkommet til og med år 1959.

Efter 1960 ordnes det indkomne materiale efter op
tegner/meddeler. Afskrifterne heraf ordnes derefter to
pografisk og typologisk.

2. Indsamling af traditionsstof i 18. og 19. århundrede 
I slutningen af 18. århundrede og begyndelsen af 19. år
hundrede var det ikke ualmindeligt at f. eks. præsterne 
beskrev deres sogne historisk, økonomisk, samfundsmæs
sigt og statistisk.

I disse skildringer møder man et meget værdifuldt, og 
hidtil noget upåagtet folkloristisk kildemateriale, som har 
sin særlige værdi deri, at det er optegnet som traditions
stof i et dengang aktuelt miljø. Næsten alle disse topo
grafiske undersøgelser er bygget op efter et fast skema, 
hvori der ikke er sat en særlig rubrik af til traditions
stoffet. Det møder man på dets »naturlige« plads inden 
for beskrivelsen af sognet som et socialt og kulturelt af
grænset miljø: oplysninger om kloge mænd og koner og
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den rolle, de spillede for samtidens mennesker, finder 
man til eksempel sammen med oplysninger om læger og 
jordemødre — eller manglen på samme — i afsnittet om 
sognets sundhedstilstand.

Blandt disse topografiske værker kan nævnes: Niels 
Blichers: Topographie over Vium Præstekald. Wiborg 
1795 (ny udg. med kommentarer af Søren Vasegaard 
1924); Joachim Junge: Den nordsiellandske Landalmues 
Character, Skikke, Meeninger og Sprog. Kbh. 1798 (ny 
udg. med meget fyldige kommentarer af Hans Ellekilde 
1915); Knud Aagaard: Physisk, oeconomisk og topo- 
graphisk Beskrivelse over Thy. Viborg 1802; Lars Hess 
Bing: Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Øen Læsøe. 
Kbh. 1802 (Tillæg 1806); Caspar Schade: Beskrivelse 
over Øen Mors. Aalborg 1811; Johan Paludan: Forsøg 
til en antiqvarisk, historisk og geographisk Beskrivelse 
over Møen. I—II. Kbh. 1822—24; J. R. Hübertz: Beskri
velse af Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kbh. 
1834 (ny udg. 1919). (4).

3. Indsamlinger af »åndelige antikviteter« i
17. og 18. århundrede
I kølvandet af den store historisk-antikvariske og arkæo
logiske interesse i 17. og 18. århundrede er dr blevet til
vejebragt et stort folkloristisk kildemateriale. Indsam
lingen deraf blev foretaget af præster og amtmænd. Ole 
Worm var den, der satte dette arbejde i gang. I 1622 fik 
han Christian den Fjerde til at udsende et reskript, hvori 
det blev på budt samtlige biskopper ikke blot at indbe
rette, hvad man kendte til af håndgribelige antikviteter 
(oldsager), men også af uhåndgribelige, såsom sagn og 
gamle menneskers beretninger om fordums skik og tro.

I 1666, 1681 og 1686 lod P. H. Resen spørgsmål herom
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indgå i de spørgeskemaer, han udsendte til alle landets 
præster for at skaffe materiale til en beskrivelse af Dan
mark, Atlas Danicus, som dog aldrig blev trykt. I årene 
1754 og 1755 udsendte Erik Pontoppidan lignende skri
velser og skemaer, som Resen og Worm havde gjort det, 
og i 1763 påbegyndte han udgivelsen af Danske Atlas, 
afsluttet i 1781 efter hans død (I—II, udg. af Erik Pon
toppidan, III—VII af Hans de Hofman).

Af ganske særlig betydning er det store sagnmateriale, 
der er blevet tilvejebragt gennem disse første indsamlin
ger af folkeminder = åndelige antikviteter. Når sagnene 
dominerer, hænger det sammen med, at datidens histori
kere tillagde sagnstoffet en betydelig større historisk kil
deværdi end nutidens forskere vil gøre. (5).

4. Andet historisk kildemateriale
a. Retlige kilder. Alle disse kilder har krav på en ganske 
særlig interesse, idet de altid direkte refererer til forhold, 
der var aktuelle i deres egen samtid. Om en del af det 
folkloristiske kildemateriale, der findes i de middelalder
lige love, kan henvises til Oscar Thyregods afhandling 
Lovstridigt hedenskab i Norden. Uddrag af gamle love 
(6). I de mange synodalbeslutninger, der blev vedtaget 
på landemoderne siden Reformationen i 1536 finder man 
ikke sjældent redegørelser for befolkningens papistiske 
(katolske) og hedenske skikke og trosforestillinger, som 
præsterne påbydes at slå hårdt ned på. (7).

Når en tradition forbydes gennem en synodalbeslut
ning, en lov eller en forordning véd man med sikkerhed, 
at den virkelig var udbredt og spillede en rolle for tidens 
mennesker på den tid, forbudet blev udstedt. Et forbud 
indebærer imidlertid aldrig, at en tradition helt ophører. 
Undertiden forbydes den samme tradition gang på gang.
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I de såkaldte vider og vedtægter findes et værdifuldt 
kildemateriale, særligt hvad angår skikke. Disse lokalt 
udarbejdede og fungerende vedtægter er udgivet i Danske 
vider og vedtægter eller Gamle landsbylove og byskråer. 
Udg. af P. Bjerge, Th. J. Søegaard og August F. Schmidt, 
I—V, 1904—1938. (Udgaven må benyttes med forsigtig
hed, idet læsningen af håndskrifterne ingenlunde altid er 
sikker). Nogen nytte kan man have af A. F. Schmidt: 
Studier i Vider og Vedtægter, I (1937) II (1951), men de 
er dog langt fra at være fyldestgørende.

I tingbøger og andre retsdokumenter finder man under
tiden sager mod mennesker, der blev beskyldt for at være 
hekse, mod kloge mænd og koner, mod unge mennesker, 
der har lavet optøjer ved højtiderne, mod mennesker der 
har bagtalt en mand ved at skrive og synge nidviser om 
ham osv., osv. Det er et i virkeligheden alt for lidt ud
nyttet folkloristisk kildemateriale, der ligger gemt i disse 
retssager. Hvad der gør det så værdifuldt er, at man gen
nem retssagen får et førstehåndskendskab til folks — in 
casu de implicerede parters og vidnernes — syn på de tra
ditioner, der trættes om, samtidig med at man får tradi
tionerne placeret i deres sociale sammenhæng. Man får 
kendskab til traditionernes vilkår i bestemte sociale grup
pers hverdag.

Det er naturligvis klart, at det f. eks. kun er de skikke, 
der er blevet praktiseret under outrerede former, der bli
ver behandlet ved retten. Ikke desto mindre er retssagen 
herom af stor betydning, fordi man samtidig gennem for
hørene får endevendt en række helt almindelige situatio
ner i forbindelse med skikkens afholdelse.

b. Moraliserende kilder. Fælles for mange af de præster, 
oplysningsmænd og andre, som gennem tiderne har mo
raliseret over samtidens fordummende overtro, tøjlesløse
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skikke og slette åndsliv er, at de meget ofte klart og tyde
ligt gør rede for, i hvilke situationer det er, de synes, at 
folk opfører sig tåbeligt. Det indebærer, at når man skæ
rer igennem de moralske kommentarer og ser bort fra 
hvad moralisterne foreslår, man skal gøre i de situationer, 
hvor man per tradition gør noget andet, så får man en 
række meget væsentlige beskrivelser af visse af traditio
nernes vilkår i de situationer i samtiden, som — set fra 
folks synspunkt — betingede deres fortsatte liv.

Blandt de mange moraliserende skrifter kan eksempel
vis nævnes Sjællands første protestantiske biskop Peder 
Palladius’ tordentaler til menighederne i 390 kirkesogne 
under sine visitatsrejser umiddelbart efter Reformatio
nen 1536 (8), pietisten Erik Pontoppidans indstændige 
skrift fra 1736, som han rettede til sine kolleger for at de 
med ham kunne udrydde de sidste rester af papismen og 
hedenskabet (9) samt en lang række præsters og oplys- 
ningsmænds småskrifter til brug for almuen. (10).

1. Jfr. Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. Kbh. 
1971 og Fältarbetet. Synpunkter på etno-folkloristisk fält
forskning. Helsingfors 1968.

2. Hans Ellekilde har i sin udgave af Svend Grundtvigs Danske 
Folkesagn, I-II 1946—48 (Da Folkem 53) givet en fortegnelse 
over alle Grundtvigs ca. 300 optegnere, ledsaget af biografiske 
oplysninger.

3. Jydske Folkeminder, især fra Hammerum-Herred, I, 1871, 
s. IX.

4. Alle de før 1830 udkomne topografiske værker findes forteg
net i Bibliotheca Danica II, 1886 (fot. genudg. 1962), s. 595.

5. En del af de bevarede indberetninger er trykt enten i deres 
fulde omfang eller i fyldige referater. Se Inger M. Boberg: 
Folkemindeforskningens historie, s. 208 note 11. Se i øvrigt 
Frank Jørgensen (udg.): Præsteindberetninger til Ole Worm, 
I. Ålborg og Ribe stifter 1625-42. Landbohistorisk Selskab.



44 Kilderne

Kbh. 1970, II. Århus og Fyns stifter og Bornholm (under 
forberedelse).

6. Dania. Tidsskrift for folkemål og folkeminder. III 1895—96, 
s. 337-355.

7. En del af de ældste synodalbeslutninger findes trykt i Kirke
historiske Samlinger.

8. Peder Palladius: Danske Skrifter. Udg. af Lis Jacobsen, V 
1925.

9. Erik Pontoppidan: Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg, 
eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen 
bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme — 1736. 
Oversat og forsynet med Indledning af Jørgen Olrik. Kbh. 
1923 (Da Folkem 27). Jg. Olrik giver i sin indledning en 
oversigt over og et uddrag af den lidt ældre danske disputats
litteratur om dansk overtro.

10. Eksempelvis kan nævnes: Hans Bierregaard: Om Overtroe og 
Midler mod samme. Forfattet i tvende Samtaler imellem en 
Præst og hans Medhielper. Kbh. 1801; Niels Blicher: Venlige 
Forestillinger til alle danske Bønder, i Anledning af et den 18. 
Mardi af Overtroe begaaet Mord paa en uskyldig gammel 
Enke, Kbh. 1800, og A. F. Just: Historier om Spøgelser, 
Dverge, Jerusalems Skomager o. s. v. Viborg 1803.



3. OVERNATURLIGE FORESTILLINGER

Det er almindeligt, at man skelner mellem menneskers på 
den ene side officielle tro: religionen og de dertil hørende 
religiøse forestillinger og skikke, og på den anden: over
troen, folketroen og de magiske (overtroiske) forestillin
ger og skikke. Fælles for religion og magi er det, at der er 
tale om en tro på »over-naturlige« sammenhænge og 
kræfter, og i folketraditionen er religiøse og magiske fore
stillinger vævet ind i hinanden. Det vil sige, at hvis man 
sætter sig som mål at ville undersøge de overnaturlige 
forestillingers funktion i et bestemt miljø på et bestemt 
tidspunkt, er der ingen grund til at prøve at skelne mel
lem religion og magi. For den moderne traditionsforsk
ning er en sådan undersøgelse af visse traditioners funk
tion i et historisk eller i et aktuelt miljø af den allerstør
ste betydning: derved får man noget at vide om, hvilken 
rolle de overnaturlige traditioner overhovedet spiller for 
den enkelte traditionsbærer og for den sociale gruppe, 
han eller hun er medlem af (1). Såsnart man imidlertid 
vil føre en sådan undersøgelse et skridt videre ved at 
give den et historisk perspektiv, må man opretholde den 
principielle skelnen mellem religion og magi: mellem de 
trosforestillinger som på en given tid præsenteres for og 
påbydes befolkningen i et system af etiske og moralske 
regler, og de trosforestillinger som er henvist til deres 
eget liv i traditionen — mellem den officielle tradition 
og den uofficielle.

Det er klart, at denne fremstilling af religionen som 
officiel tradition og magien som uofficiel er en forenk
ling. Dog kan den bidrage til at klarlægge nogle væsent-
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lige sider af de overnaturlige traditioners vilkår fra de 
ældste tider, vi har efterretninger om, og til vore dage. 
Et eksempel vil vise det:

I 1736 skildrede Erik Pontoppidan sin samtids uoffi
cielle trosforestillinger og skikke i sin »Fejekost til at ud
feje den gamle surdejg eller de i de danske lande tilovers
blevne og her for dagen bragte levninger af såvel heden
skab som papisme.« De officielle trosforestillinger, som 
disse uofficielle stilles i relation til, kender vi: Pontoppi
dan var pietist, og hans skrift blev skrevet i anledning af 
200 året for Reformationen. De hedenske og de katolske 
forestillinger og skikke har imidlertid også engang været 
officiel tradition i Danmark. I katolsk tid blev de heden
ske, forsåvidt som de levede videre i folketraditionen, 
stemplet som uofficiel tradition. Efter Reformationen 
blev såvel traditioner, der var officielle i hedensk som i 
katolsk tid, stemplet som uofficiel tradition.

Det er traditionsforskningens opgave at undersøge de 
skiftende tiders uofficielle tradition, og det kan ikke gø
res uden at sætte den i relation til den officielle tradition, 
medmindre man sæter sig som mål at ville foretage en 
ren funktionsundersøgelse.

De overnaturlige forestillinger og skikke bliver også 
undertiden kaldt for de manaistiske traditioner. Mana- 
begrebet blev indført i forskningen allerede i 1891, men 
det er først blevet taget op til debat inden for den nordi
ske folketrosforskning efter at von Sydow i 1929 skrev 
en meget vigtig redegørelse for det psykologiske grund
lag for mana-forestillingen (2).

Det er et helt elementært begreb, som den engelske et
nolog R. H. Codrington blev klar over udgjorde selve 
grundlaget for de trosforestillinger, han undersøgte blandt 
nogle melanesiske stammer. Ordet mana er disse stam-
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mers eget udtryk for den upersonlige kraft, som de mener 
alting så at sige er ladet med, og blandt mange forskere 
er der enighed om, at det netop er denne grundforestil
ling, der i virkeligheden udgør selve fundamentet for alle 
overnaturlige forestillinger inden for alle kulturkredse.

Denne upersonlige kraft, der på en eller anden måde 
kan bruges, dvs. kan udnyttes rent praktisk, eller som 
nødvendigvis må undgås, ligger til grund for et utal af 
overnaturlige årsagssammenhænge (henholdsvis magi og 
tabu) og for mangfoldige overnaturlige tegnsammenhænge 
(varsler, omina (3)) samt for troen på denne upersonlige 
krafts personifikation i overnaturlige væsner (4).

Troen på, dvs. tilliden til eller angsten for sådanne 
»kræfter«, man kan møde overalt, har engang i meget 
højere grad end tilfældet er i dag, været vævet fuldstæn
dig ind i menneskers opfattelse af omverdenen. Alt og alle 
var forsåvidt »ladet med« denne mana, men det tog man 
dog almindeligvis ingen notits af. Kun de ting, de steder, 
de tidspunkter eller de mennesker, som af en eller anden 
grund i ganske særlig grad tiltrak sig opmærksomheden 
og som man derfor særlig tog stilling til, regnedes for at 
have en særlig kraft (5).

Der fødtes mange børn, men det var de færreste, der 
blev født på den hellige søndag. Derfor måtte der være 
noget særligt ved dem. De regnedes for at have held med 
alting. — Man kunne se mange sten til hverdag, men når 
der havde været et ordentligt tordenskyl, kunne der blive 
afdækket sten, som havde en særlig form. Dem kaldte 
man for tordensten. Det var egentlig stenøkser, udham
rede flintkiler. Man troede, at hvergang lynet slog ned, 
fulgte der en sådan sten med, og den kraft denne særlige 
sten måtte have, kunne da bruges mod lynnedslag. — Når 
det var sommer, så man mange storke, men det var den
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første, man tog varsler af. — I høsten så man neg nok, 
men det var det sidste, der ganske særlig tiltrak sig op
mærksomheden. Pigerne ville ikke binde det, for så blev 
de aldrig gift, sagde man nogen steder. Det har dog ikke 
noget med tro at gøre. Det blev sagt for at håne den, der 
blev sidst færdig med høsten. Bonden selv håbede, at det 
sidste neg blev så stort som muligt, for jo større det var 
desto større evne havde det til at påvirke næste års høst. 
Det var et godt varsel. Det er tro.

Det »særegne« tiltrak sig opmærksomheden og satte 
tankerne i gang, og de baner, tankerne gik ad, var altid 
rettet mod det, man havde brug for — det der var aktuelt 
for en — i en given situation, og banerne var bestemt af 
det traditionsmønster, man var opvokset i (6).

Det er klart, at der vil være stor forskel på, hvad der 
optager de forskellige sociale grupper og de forskellige 
aldersgrupper: bonden tænkte sit i forbindelse med det 
sidste neg, hans tyende var optaget af noget andet. Når 
en ung pige hørte gøgen kukke første gang, troede hun, at 
ligeså mange gange, den kukkede, ligeså mange år ville 
der gå, før hun blev gift. Den gamle mand troede om den 
samme kukken, at det betød, at ligeså mange år havde 
han at leve i endnu. Trods store forskelle i interesseområ
der er der dog visse ting, man er fælles om, og det er øn
sket om at sikre sig og sine på den bedst mulige måde. 
Alle de magiske forholdsregler, man kender, er i virkelig
heden en slags »forsikringer«, baseret på troen på at al
tings mana kan udnyttes på en eller anden praktisk måde 
— eller på at man frem for alt må undgå den. Sådanne 
sikringer var der tidligere langt større behov for end i 
dag, selvom man gennem nyere undersøgelser er blevet 
klar over, at trods det at vi er sikrede på mangfoldige 
måder i det moderne samfund, er troen på overnaturlige
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sammenhænge og kræfter så langt fra at være uddød, 
netop når det gælder situationer, hvor man vil sikres.

Når vi i dag siger, at en funden hestesko bringer lykke, 
skal det ses på baggrund af den tidligere udbredte tro på, 
at jern og stål havde en så at sige håndgribelig mana. Den 
kunne bruges magisk, forsåvidt som blot et lille stykke 
stål holdt alt ondt væk. Jern og stål var anerkendte ondt- 
afværgende midler — og dermed lykkebringende.

Et æg indeholder spiren til et nyt liv. Også her er tale 
om en mana, som kunne erkendes af enhver, og som kunne 
bruges. Hvordan og om denne også overnaturlige kraft 
blev brugt magisk i førkristen tid under de hedenske for
årsfester, kan vi kun gisne om. Derimod véd vi, at da vi 
blev kristne, lod den katolske kirke også herhjemme æg
gene spille en stor rolle i den kristne forårsfest påsken. 
Folk kom til præsterne, som da velsignede æggene, dvs. at 
troen på æggenes mana derved blev officiel tradition. Den 
blev et led i det religiøse system, som var det officielle 
indtil Reformationen. Efter den tid blev velsignelsen af 
æg i påsken afskaffet af protestanterne, men troen på æg
genes mana i påsken levede videre i folketraditionen som 
uofficiel tradition.

Flere af de overnaturlige forestillinger og skikke, vi 
kender fra det 19. århundrede, kan føres tilbage til den 
katolske middelalder: kildedyrkelsen, bålbrændingen ved 
forskellige højtider, hjemhentningen af nyudsprunget løv 
under sommer i by-ridningen, den udbredte skik at slå 
korsets tegn, mangfoldige trylleformler, osv. Dermed være 
ikke sagt, at disse forestillinger oprindeligt er katolske, 
for den katolske kirke vides ofte at have kristnet heden
ske forestillinger og skikke for at mildne overgangen til 
kristendommen. Herhjemme er det imidlertid uhyre lidt 
samtidigt førkristent traditionsstof, man overhovedet
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kender. De utalte huller i denne viden mente den survival- 
teoretiske forskning, at den kunne udfylde ved hjælp af 
de hedenske levn (survivals), man så i alle det 19. århun
dredes overnaturlige forestillinger og skikke. Stor fantasi 
præger derfor denne forskning, som samtidig var uden 
fornemmelse for, at selv en forestilling, som kunne være 
oprindeligt hedensk herhjemme, i mere end 500 år er ble
vet præget dels — undertiden — som officiel tradition i 
den katolske tid — dels af i 300 år at have levet videre 
som uofficiel tradition (7).

Kloge folk. De metodisk set mest givende undersøgelser 
af disse så at sige professionelle traditionsbærere, som man 
undertiden havde mere tillid til end både præsten og læ
gen, der repræsenterede henholdsvis tidens officielle tro 
og videnskab, er foretaget af H. P. Hansen og Hans Elle
kilde. H. P. Hansen skildrer i sin bog Kloge Folk. Folke
medicin og overtro fra Vestjylland. I—II. 2. forøgede udg. 
1960—61 meget detaljeret 29 jydske kloge folk og deres 
praksis. Ellekilde har skildret et enkelt dynasti af sjæl- 
lanske kloge koner: De kloge folk i Tjørnehoved (Årb 
Præstø, ny rk. 5 : 1 (1957)).

Folkemedicin kaldes den uofficielle lægekunst, som 
ikke blot de kloge folk kunne praktisere, men også under
tiden folk selv. Her må det betænkes, at også rent faktisk 
viden — nedarvede erfaringer — er en traditionskategori, 
man må tage hensyn til. Helbredende midler, hvis virk
ning senere er erkendt af videnskaben, sammenfatter man 
gerne under betegnelsen: rationel folkemedicin. Blandt 
de større arbejder, der foreligger om de uofficielle hel
bredelsesmidler og -metoder, kan særligt fremhæves H. P. 
Hansen: Primitiv folkemedicin I—II (Spr Kult 1945, 
1950), C.-H. Tillhagen: Folklig läkekonst, Sthlm. 1958, 
der indeholder en 16 sider stor bibliografi, og O. von
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Hovorka und A. Kronfeld: Vergleichende Volksmedicin. 
I—II Stuttgart 1908—09. Yderligere kan henvises til et 
par vigtige bøger om specielle emner inden for folkemedi
cinen: Hedda Boers: Folketro om tænder, tandmidler og 
tandbehandling hos almuen i Danmark. Et studium i 
dansk folkemedicin, Kbh. 1954, og K. Boers: Dansk ve
terinær folkemedicin. I—II. Horsens 1939—41.

Lægeurter. Den bedste oversigt er skrevet af Harald 
Nielsen: Lægeplanter og trolddomsurter, 1965. Det er en 
populær bog, men den er rig på detaljer og giver litte
raturhenvisninger. Ib Clemens Petersen har i en stor arti
kel gjort rede for Middelalderlige lægeplanter med sær
ligt henblik på klostrenes urtegårde (Årb Loll-Fall 
9 : 1957). løvrigt kan henvises til Johan Lange: Ordbog 
over Danmarks plantenavne I—II, 1959—61, som bl. a. 
indeholder henvisninger til folkloristisk litteratur.

Heksetro. En første introduktion giver J. S. Møller: 
Heksetroen og Heksesabbatten (Fester og Højtider II, 
1931, s. 175—197), der indeholder mange litteraturhen
visninger. Den europæiske baggrund er bl. a. skildret af 
Joseph Hansen: Zauberwahn. Inquisition und Hexenpro- 
sesz im Mittelalter (München 1900). Juristen J. C. Jacob
sen har behandlet Danske Domme i Trolddomssager i 
øverste instans. Indledning og Kommentar (Kbh. 1966) 
og Den sidste Hexebrænding i Danmark 1693 (1971). 
Der foreligger en del undersøgelser af lokale heksepro
cesser, hvoriblandt kan fremhæves (Chr.) Villads Chri
stensen: Besættelsen paa Rosborg. En Heksehistorie. Med 
et Tillæg af Overlæge, dr. med. Fr. Hallager (Jy Saml 
3. rk. 2. bd. 1899—1900), samme: Hekseprocesser fra 
Midtjylland (Viborg—Skive Egnen) (Jy Saml 3. rk. 6. bd., 
1908—10), H. K. Kristensen: Hekseprocesser paa Varde
egnen (Årb Ribe 1929, 1930),Anders Bæksteds udgave af
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Johan Brunsmand: Køge Huskors [1674]. 1953 (Da Fol- 
kemin 1961) og Anders Bæksted: Besættelsen i Tisted 
1696—98. I—II. 1959—60 (Da Folkem 69—70). Om hekse
troen efter hekseprocessernes tid er kun lidt publiceret. 
H. P. Hansen har udgivet nogle meget fine beskrivelser 
af heksetrosforestillingerne i egnen vest for Silkeborg, 
forsåvidt som man derigennem kan få indblik i, hvilken 
rolle disse forestillinger har spillet helt op mod vor tid: 
Kloge folk og hekse (Skovlovringer, 1936 = Da Fol
kem 42). Hans Ellekilde fremlagde i 1959 emnet hekse
tro i Danmark i det 19. århundrede til diskussion på en 
kongres i Åbo: Nutidig dansk heksetro (H. Tegengren 
(udg.): Den gamle bondekulturens upplösning. Åbo 1961).

Trylleformler er først og fremmest undersøgt og udgi
vet af F. Ohrt. Hovedudgaven er Danmarks Trylleform
ler. I—II. 1917—21. En indholdsmæssig kommentar hertil 
har Ohrt samlet i Da signed Krist—. Tolkning af det reli
giøse Indhold i Danmarks Signelser og Besværgelser. 1927. 
Ohrt har også skrevet to introducerende oversigter over 
trylleformlerne, dels Trylleord, fremmede og danske. 
1922 (Da Folkem 25) og dels Trylleformler (Nord Kult 
XIX. 1935).

Helligkilder. Meget nyttig er Aug. F. Schmidt: Dan
marks Helligkilder. Oversigt og Litteraturfortegnelse. 
1926 (Da Folkem 33), som er opstillet topografisk. For 
det før-reformatoriske materiales vedkommende kan hen
vises til Greta Arwidsson m. fl. källa (Kult Hist Leks X. 
1965). Her drøftes dels de forestillingskredse, som har be
tinget kildekulten og dels denne kults mulige eksistens i 
før-kristen tid.

Naturvæsener. Ellefolkene (norsk huldrer, svensk skogs
rån) er de eneste overnaturlige væsner, der er analyseret 
efter den nyere traditionsforsknings arbejdsmetoder:
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Gunnar Granberg: Skogsrået i yngre nordisk folktradi
tion. Uppsala 1935, hvori det danske materiale altså også 
inddrages. — Bjergfolkene er blevet behandlet af H. F. 
Feilberg: Bjærgtagen 1910 (Da Folkem 6). Det er en sam
menlignende studie over en enkelt meget udbredt sagn
type. Det samme gælder I. M. Boberg: Bjærgfolkenes bag
ning. Sagntypen »grissel og rage«. En sagnundersøgelse. 
1938. (Da Folkem 46). Vigtig er også J. S. Møller: Skif- 
tingetroen (Moder og barn i dansk folkeoverlevering 
1940, s. 233—60, = Da Folkem 48), hvor Møller både 
som læge og folklorist redegør for troen på, at bjergfol
kene kunne ombytte deres egne børn med menneskebørn. 
Det var åndssvage og misdannede børn, der blev anset 
for at være bjergfolkenes. — Gårdboen (nissen) er be
handlet i sin europæiske sammenhæng af H. F. Feilberg: 
Nissens historie. 1919 (Da Folkem 18). Hans Ellekilde 
har skildret den nordiske gårdbo-forestilling som »gam
mel dyrkelse i folkeminde«: Staldens og ladens vætte 
(Axel Olrik og Hans Ellekilde: Nordens Gudeverden I, 
s. 292-318).

Overnaturlige væsener. Bengt Holbek og Iørn Piø har 
i bogen Fabeldyr og sagnfolk. Kbh. 1967 fortalt om Hav
folk og åfolk, Den vilde jagt, Bjergfolk og ellefolk, Lyg
temanden og mosekonen, Gårdboen og andre nisser, Var
ulven, Valravnen, Natravnen, Maren, Vampyren, Kirke
varen og andre varer, Bækhesten og andre vandheste, 
Slanger og orme, Salamanderen, Drager og lindorme, 
Havuhyrer, Enhjørningen, Føniks, Kæmpefugle og andre 
fabeldyr. Hertil kommer et kapitel om Sagn- og fabel
lande som Atlantis og Slaraffenland, og et om fabelfolk, 
nemlig om fabelagtige menneskeracer. I et stort indled
ningskapitel redegør Holbek og Piø kritisk for de kilder, 
de har anvendt, og det fremgår heraf, at de behandler
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den europæiske tradition fra antikken op til vor tid. Og 
det er det nye ved denne bog, der iøvrigt er den største 
i sin art i Nordeuropa, at de enkelte forestillingskredse — 
troen på de enkelte væsener eller grupper heraf — altid 
forfølges så langt tilbage som muligt, samtidigt med at de 
behandles og beskrives i de miljøer, som man nu engang 
kender mest til, nemlig dem i det 19. og 20. århundrede.

Generelt kan henvises til Albert Eskeröd: Årets aring. Etnolo
giske studier i skördens og julens tro och sed. Sthlm. 1947 (med 
en stor forskningshistorisk redegørelse og med en række vigtige 
traditionsmorfologiske og traditionspsykologiske begrebsudrednin
ger); Lauri Honko: Geisterglaube in Ingermanland. Helsinki 
1962 (heri et stort afsnit med metodiske og terminologiske be
tragtninger); Alfred Lehmann: Overtro og Trolddom fra de æld
ste Tider til vore Dage, I—VI. 3. udg. 1968; Nils Lid (red.): Folke
tro (Nord Kul. XIX. 1935); Iørn Piø: Folketro [1790—1870] (Dag
ligliv i Danmark I. 1963), samme: Bank under bordet eller fem 
små kapitler af dagligdagens overtro. 1963 (en populær bog, men 
med mange litteraturhenvisninger og forsøg på tolkninger); F. 
Ström: Nordisk hedendom. Tro och sed i forkristen tid. Göte
borg 1961. J. de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte 1-2. 2. 
völlig neu bearb. Aufl. Berlin 1956—57 samt til Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens. Hersg.... von H. Bächthold-Stäubli, 
I-X. Berlin 1927—42, der også indeholder noget nordisk materiale. 
Endvidere kan henvises til Matts Bergmark: Lægekunst, tro og 
overtro. Da. bearbejdelse: Harald Nielsen. Kbh. 1968 (med afsnit 
om bl. a. håndspålæggelse, bønner og besværgelser, helbredelse ved 
tro, amuletter, talismaner og magiske remser, kvaksalveri, ho
møopati og mana).
1. Det er en sådan undersøgelse, Eskeröd har foretaget i sit oven

for nævnte arbejde om tro og skik i forbindelse med høsten 
og julen.

2. Carl von Sydow: Die psychologischen Gründe der Manavor- 
stellung (Vetenskaps-Societetens i Lund årsbok 1929).

3. jfr. H. P. Hansen: Syner og varsler, Kbh. 1957, og Aage Skjel- 
borg: Spontane varsler og overtro (Folkeminder 1965).
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4. jfr. Carl von Sydow: övernaturliga väsen (Nord Kult XIX. 
1935).

5. jfr. Carl von Sydow: Det ovanligas betydelse i tro och sed. 
(Folkminnen og Folktankar 1926), Associationens betydelse i 
folklig tro och sed (Folkminnen och Folktankar 1928) og Die 
Begriffe des Ersten und Letzten in der Volksüberlieferung mit 
besonderer Berücksichtigung der Erntebräuche (Folk-Liv 1939).

6. jfr. Albert Nilsson (Eskeröd): Interessedominanz und Volks
überlieferung (Acta Ethnologica 1936).

7. jfr. Kai Uldall: Folkefesternes katolske grundlag. Det 15. nor
diske folkelivs- og folkemindeforskermøde. 1961 (Da Folkem 
74).



4. FESTTRADITIONER

Som festtraditioner kan man betegne de skikke, hvormed 
man i selskab med andre mennesker markerer årets eller 
livets højdepunkter: en fødsel markeres med en fest, et 
dødsfald også, midsommer markeres, høstens afslutning, 
sommerens komme, overgangen fra barn til voksen, sid
ste skoledag og nytåret markeres med en fest. Alle disse 
markeringer har en social funktion, forsåvidt som det er 
fælles for dem, at man derigennem over for andre og/eller 
i selskab med andre i den gruppe, man er medlem af, vil 
markere et eller andet, der på en eller anden måde vedrø
rer hele gruppen. Festtraditioner er i høj grad udtryk for 
fællesskab.

Enhver fest består som regel af flere skikke, og disse 
skikke kan ofte indgå i forskellige fester. En fest på et 
givet tidspunkt i et givet miljø er karakteriseret ved en 
bestemt kombination af skikke. De skikke, der indgår i 
en fest, og som kan karakteriseres som festtraditioner, 
kaldes festskikke.

Når man studerer festtraditionerne, er det vigtigt at 
iagttage inden for hvilke aldersgrupper, det er, man fe
ster. Dette forhold gælder naturligvis både i bymiljøer 
og landmiljøer, men det træder særligt tydeligt frem i de 
gamle landsbysamfund, hvor aldersgrupperingen ligefrem 
afspejledes i den sociale organisationsform: Børnene var 
ikke organiserede i lag. Når de blev konfirmerede, blev 
de derimod optaget i ungdomslaget, hvoraf de var »med
lemmer« indtil de blev gift. Så kunne de blive optaget i 
bylaget. Det gjaldt gårdmændene, hvadenten de var selv
ejere eller fæstere. Ved siden af denne inddeling i de al-
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dersmæssigt afgrænsede ungdomslag og de socialt afgræn
sede bylag, var et landbysamfund delt op i bydelag eller 
grandelag (grande = nabo). Et bydelag er fællesbeteg
nelsen for den gruppe af mennesker, som man i ganske 
særlig grad kom sammen med, både i arbejde og i fest.

Bydelagene mødtes ved de store familiefester ved fød
sel, bryllup og død, og de blev inviteret af bydemanden 
(= bedemanden), som gik rundt fra gård til gård og 
fremsagde sin traditionelle byderemse.

Ungdomslagene optrådte derimod i høj grad som ar
rangører af festerne ved årets højtider. Hovedmanden var 
lagets leder, gadebassen, som han kaldtes i Østjylland. 
Mange af de fester, som han og laget stod som arrangører 
af, formede sig således: de unge mennesker red rundt i 
optog fra gård til gård. De gjorde holdt ved de enkelte 
gårde, sang en vise, hvori de tiggede naturalier, samtidig 
med at de blev beværtet på stedet. Disse optog har haft 
stor betydning for fællesskabsfølelsen i landsbyen. Alle 
var på den måde med, selvom de ikke deltog i sidste del 
af festen, når ungdommen om aftenen samledes og spiste, 
drak og dansede.

En del af de festtraditioner, vi kender fra det 19. år
hundrede, er knyttet til tider og situationer, hvortil der 
også er knyttet en lang række overnaturlige (magiske eller 
religiøse) forestillinger. Der er mange eksempler på, at man 
i det 19. århundredes tradition kan skelne mellem privat 
praktiserede magiske skikke eller riter og »offentligt« 
praktiserede festskikke i forbindelse med årets og livets 
højtider. Mange festskikke har imidlertid også været riter, 
dvs. magiske eller religiøse handlinger, men iagttagelser 
gjort i det ældste kildemateriale synes at vise, at netop 
riter, som er blevet praktiseret i selskab ved andre men
nesker, gerne er omgivet af en vis festivitas. En rite prak-
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tiseret inden for en gruppe eller af en gruppe i fællesskab 
er således tillige en festskik. At opretholde en skelnen 
mellem festskikke og riter forbliver imidlertid stadig ri
meligt, dels når man foretager en funktionsundersøgelse 
af det 19. århundredes festtraditioner og dels fordi der er 
mangfoldige festskikke, som ikke er udsprunget af magi
ske eller religiøse forestillinger, men som slet og ret er 
festlige markeringer af et eller andet, der vedrører en 
større eller mindre gruppe mennesker.
Livets højtider. Den bedste indføring er givet af K. R. V. 
Wikman i indledningen til det af ham redigerede sam
lingsværk, Livets högtider (Nord Kult XX. 1949). En 
nyttig oversigt er givet af J. S. Møller: Fester og Højtider 
i gamle dage. Skildringer fra Nordvestsjælland. Med 
Forsøg på Tydninger. II. Familiefester (Fødsel og Barsels
gilde. Bryllup. Død og Begravelse). Holbæk 1928—29. 
Det er den eneste samlede fremstilling, der findes på 
dansk, og læst kritisk, særlig hvad tolkningerne angår, 
kan man med stort held konsultere denne bog. Senere har 
J. S. Møller udgivet en stor og meget stofrig monografi 
over Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra Svan
gerskab til Daab og Kirkegang. Kbh. 1940 (Da Fol
kem 48), hvor fødselsgildet, dåbsgildet og kirkegangsgil
det er meget sobert behandlet.

Årets højtider. En god introduktion får man i Martin 
P. Nilsson (red.): Årets högtider (Nord Kult XXII. 1938), 
ikke mindst i Nilssons principielle indledning om Folk- 
festarnas samband med år och arbetsliv. Den eneste dan
ske oversigt er givet af J. S. Møller: Fester og Højtider i 
gamle dage. Skildringer fra Nordvestsjælland. Med For
søg paa Tydninger. I. Årets fester (Fra Fastelavn til Høst. 
Julen). Holbæk 1933, der grundigt refererer andre, særlig 
udenlandske, forskeres arbejdsresultater. Om ungdoms-
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lagene og den rolle, de har spillet for flere af årets fest
skikke, kan henvises til Aug. F. Schmidt: Fra Julestue til 
Valborgblus. Gadebasse og Gadelam. Kbh. 1940. Hans 
Ellekilde har i Axel Olrik og Hans Ellekilde: Nordens 
Gudeverden. II. Årets ring. Kbh. 1951 skildret de ældste 
danske (og nordiske) årsfester. Dette arbejde har stadig 
sin værdi på grund af det store stof, der er blevet frem
draget og på grund af de meget fyldige litteraturhenvis
ninger.

Julen. Den bedste undersøgelse af det uhyre sparsomme 
og så ofte misfortolkede før-kristne kildemateriale er fore
taget af Hilding Celander: Forkristen jul enligt norröna 
källor. Göteborg 1955. I de to store danske bøger, der er 
skrevet om julens historie, H. F. Feilberg: Jul I—II. Kbh. 
1903—1904 (fot. genoptrykt 1962) og Hans Ellekilde: 
Vor danske Jul gennem Tiderne. Kbh. 1943, er der frem
draget et meget betydeligt materiale. Feilberg og Ellekilde 
har søgt at nærme sig dette meget omfattende emne på to 
måder, som hver for sig er frugtbare for et videre stu
dium i julens skikke. Poul Abrahamsen har skrevet en 
lille, meget smukt udstyret bog om julen. Han kalder den 
Træ og Jul. Jul i Norden. Kbh. 1970. Heri finder man 
redegørelser for juletræet og dets historie, for advents
kransen, for en lang række julespil og julelege og for 
meget andet i julen, som har tilknytning til træ. Bogen er 
skrevet til Træbranchens Oplysningsråd. — Helligtrekon- 
geroptogene er specielt blevet undersøgt af Aug. F. 
Schmidt: Helligtrekongersangere i Danmark (Arv 1948), 
jfr. Hilding Celander: Stjärngossarna. Sthlm. 1950. — 
Luciaoptogene er behandlet af Carl von Sydow: Lucia 
und Christkindlein (Zeitschrift für Volkskunde, N. F. 2. 
1931). — Julenissen er kun blevet behandlet i causerende 
form, nemlig af Hans Ellekilde: Af julenissens historie
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(Slægtsgården 1955 nr. 80, december) og af Mogens Le- 
bech: Julenissen fylder 100 år. Kbh. 1962, revideret og 
forøget udgave. Kbh. 1966. — Julemanden har Mogens 
Lebech behandlet på samme vis i sin bog Julemanden. 
Kbh. 1968.

Fastelavnen. Henning Henningsen har undersøgt to af 
de mange konkurrencebetonede fastelavnsskikke: Dyst
løb i danske søkøbstæder og i udlandet. 1949. (Da Fol
kem 57) og Bådeoptog i danske søkøbstæder og i udlan
det. 1953. (Da Folkem 62).

Linjedåb og optagelsesskikke. I disputatsform har Hen
ning Henningsen analyseret de skikke, som praktiseres 
ved ækvator blandt søens folk, når man har én om bord, 
der aldrig før har været der: Crossing the Equator. 
Sailors’ Baptism and Other Initiation. Kbh. 1961. Hen
ningsen belyser linjedåben ved bl. a. at sætte den i rela
tion til lignende skikke blandt håndværkere, et emne han 
har undersøgt i en selvstændig publikation: Behøvling 
og hønsning. Indvielses- og optagelsesskikke i håndvær
kerlav. Kbh. 1960.

Generelt kan henvises til Carl von Sydow: Rite (Folkkultur 2, 
1942), K. R. V. Wikmann: Ur festbrukens mönsterbok. Ett par 
sociologiska anmärkningar (Budkalven 18. 1939) samt til Eskeröds 
og Uldalls i foregående kapitel nævnte arbejder, til Gustav Hen- 
ningsens, Bengt Holbeks og lørn Piøs artikler i Dagligliv i Dan
mark om årets og livets højtider med fyldige litteraturhenvisnin
ger og til Aug. F. Schmidt: Leksikon over Landsbyens Gilder. 
Festskikke og Fester paa Landet. Kbh. 1950. Endvidere kan hen
vises til et tysk arbejde, som har stor principiel betydning: Paul 
Geiger: Deutsches Volkstum in Sitte und Brauch. Berlin und 
Leipzig. 1936.



5. VISETRADITION

Hvert århundrede siden middelalderen har frembragt 
viser, der er blevet folkeviser, dvs. viser der har levet vi
dere i den mundtlige tradition. Alle disse viser har på et 
eller andet tidspunkt udgjort dele af de repertoirer, skif
tende generationers folkelige sangere har kunnet. Det er i 
virkeligheden alle disse repertoirer, vi i dag under ét 
kalder: den mundtlige visetradition. Sangerne er tradi
tionsbærere.

Af de mangfoldige viser, som gennem tiderne er blevet 
frembragt, dvs. produceret, er kun et mindre antal blevet 
accepteret af folk i en sådan grad, at de er blevet folke
viser, dvs. er blevet optaget på en sangers repertoire. Er 
de først det, kan de til gengæld læres videre til andre 
sangere og indgå i deres repertoirer. Det karakteristiske 
ved ethvert viserepertoire er, at det vælges udfra to helt 
elementære krav, som dels sangeren og dels hans tilhørere 
altid har stillet: kravet om at høre de gamle viser sunget 
på ny og de nye viser sunget på traditionel vis.

Visetraditionen har i den tidlige middelalder afløst 
alliterationsdigtningen (dvs. en digtning med bogstavrim). 
Da viserne (de »gamle« folkeviser og skæmteviserne) i 
middelalderen var i brug som danseviser, sunget til kæ
dedans blandt adelen allerede fra omkr. 1200, blev de 
ikke — bortset fra i nogle få sjældne tilfælde — fæstnet 
til papiret (1). Ved middelalderens slutning gik kæde
dansen og dermed viserne som danseviser af mode blandt 
adelen, der fra at være en udpræget bondeadel nu blev 
mere eksklusiv. Viserne levede derpå videre som under
holdnings- og arbejdsviser uden for adelen (2).
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I midten af det 16. århundrede opstod der imidlertid 
i de højere kredse en fornyet interesse for de »gamle« 
viser. Man nedskrev dem, man kendte, i håndskrevne 
visebøger side om side med nyere viser, det vil i de ade
lige kredse sige: efterreformatorisk lyrik og udenlandske 
viser. Disse »adelsvisebøger« afspejler således nok for
skellige viserepertoirer, men det er de repertoirer, der 
faldt i netop den adelige herres, frues eller frøkens smag, 
som anlagde visebogen.

Denne interesse for middelalderballaderne bredte sig i 
de dannede kredse, og det var Frederik den Andens hu
stru, Dronning Sophie, der direkte opfordrede historike
ren Anders Sørensen Vedel til at arbejde med de gamle 
viser. I 1591 udgav han Et hundrede udvalgte danske 
Viser, men selvom denne visesamling ikke var tiltænkt 
almuen, blev den dog snart — under betegnelsen Hundred- 
visebogen — så yndet, at det blev nødvendigt at genop
trykke den (3).

I 1695 forøgede Peder Syv den med endnu 100 viser, 
som han i stor udstrækning havde hentet fra de skillings
tryk af middelalderballaderne, der var blevet så popu
lære i slutningen af det 16. århundrede.

Samtidigt med den litterært-antikvariske interesse for 
viserne var der nemlig opstået en kommerciel. Dels blev 
de gamle viser genoptrykt — allerede i 1582 vides en 
middelalderballade at være blevet gjort til genstand for 
handel — og dels blev nye viser skrevet: i 16. og 17. år
hundrede ofte viser, der fremtrådte som en slags efter
klang af middelalderballaderne (deraf betegnelsen efter
klangsviser).

Herved begyndte en skillingsviseproduktion, som år 
for år øgedes i takt med de stadigt forbedrede tekniske 
muligheder for at kunne udgive disse tryksager (4). Set
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fra et produktionsmæssigt synspunkt kan disse viser ind
deles i 3 store grupper: 1. de nye viser, som blev skrevet 
med direkte henblik på kundekredsen (viser om aktuelle 
temaer som mord og brand eller om det evigt aktuelle som 
ulykkelig kærlighed), 2. de viser, som blev genlanceret 
(optryk af ældre viser, som producenten vidste allerede 
havde »slået an«. Det kunne være optryk af ældre skil
lingstryk eller af viser, som producenten kendte fra den 
mundtlige tradition) og 3. de viser, som var blevet skre
vet i producentens egen samtid, men ikke med henblik 
på at blive solgt som skillingsviser (f. eks. litterære viser, 
kunstviser, skrevet af tidens digtere) (5).

De første dokumenterede vidnedsbyrd om den rolle, 
som skillingsviseproduktionen har spillet for en regelmæs
sig fornyelse af de folkelige sangeres viserepertoirer, mø
der man i de såkaldte »bondevisebøger«, hvoraf de æld
ste kendte er fra omkr. 1700 (6).

Fra både det 19. og 20. århundrede kendes mange så
danne visebøger, anlagt af sangerne selv (7). De kan inde
holde håndskrevne viser, indført når man havde hørt an
dre synge dem eller afskrevet efter skillingstryk, man 
havde haft til låns, eller de kan indeholde de trykte viser, 
tryk for tryk syet sammen i falsen.

Selvom disse visebøger er af stor betydning for belys
ningen af de folkelige viserepertoirer, er det dog de 
sungne viser, som er optegnet direkte efter den enkelte 
sanger, der udgør viseforskningens primære materiale.

Repertoireundersøgelsen indtager en central plads in
denfor viseforskningen, og her står vi overfor et funda
mentalt nyt aspekt. Da man nemlig i det 19. århundrede 
begyndte at optegne viser, som folk på den tid kunne 
synge, var man kun interesseret i de viser i de folkelige 
sangeres repertoire, der historisk set kunne føres længst
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tilbage i tiden, nemlig til middelalderen. Svend Grundt
vig vidste nok, at folk på hans tid kunne synge andre 
viser, men det er »Almuepoesi«, ikke »Folkepoesi«, og en 
almuepoesi »vil altid findes, men sjælden kunne gjøre 
Krav paa synderlig Interesse hos den dannede Deel af 
Folket; den er et Øjeblikkets Barn, og den er egentlig 
Folkepoesiens uægte Barn, medens dennes ægte Barn og 
Arving er den nationale Kunstpoesi« (8).

Det var ikke viserne som traditionsstof, man var inter
esseret i, men derimod viserne som folkeminder. Det me
todiske grundsynspunkt var et andet end det, der ligger 
bag repertoireundersøgelserne. Den moderne viseforsker 
vil i sådanne undersøgelser registrere og fastholde hver 
enkelt vise, folk synger, på en sådan måde, at han kan 
analysere visernes situation og funktion, det være sig i 
et aktuelt eller i et historisk miljø. Hver vise på et vise- 
repertoire har en funktion, spiller en rolle, har en betyd
ning for sangeren. Ingen visesanger har nogen sinde til
fældigt valgt en af de mange viser, han til eksempel er 
blevet tilbudt gennem de skiftende tiders enorme produk
tion af viser. Den enkelte vise er blevet valgt, fordi den 
på en eller anden måde havde en funktion i hans hverdag.

Thorkild Knudsen har gjort den vigtige iagttagelse, at 
»kun de viser, som er sande, huskes og synges — det vers 
og den melodi, som sangeren ikke længere tror på, falder 
bort eller laves om« (9). En vise, som en sanger har ladet 
indgå i sit repertoire, behandler han suverænt som sin 
egen vise. Han synger den på sin måde. Om andre kan 
den på en anden måde, bekymrer ham forsåvidt ikke. 
De bedste visesangere er folkelige kunstnere. Det er de 
aktive traditionsbærere og det er først og fremmest dem, 
der har holdt traditionen i hævd.

De få offentlige sangerrepertoirer, der foreligger, er
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grebet an på næsten hver sin måde. H. C. Frydendahl er 
den første der lader trykke alt, hvad to fynske sangere 
kan synge. Det er to rene repertoirefremlæggelser, som er 
værdifulde derved, at de giver et udmærket indtryk af 
hvor vidt sådanne to sangere spænder i deres valg af vi
ser (10). E. T. Kristensen var dog den første herhjemme, 
der indsamlede alle viser efter mange af de sangere, han 
besøgte. En af dem var den vestjyske sangerske Sidsel 
Jensdatter, og Hans Ellekilde har givet en oversigt over 
hendes viserepertoire (og over hvad hun i øvrigt har med
delt til Tang Kristensen), ledsaget af en meget fyldig 
personalhistorisk undersøgelse. (11).

I 1958 udgav Nils Schiørring alle de viser (med melo
dier), som Selma Nielsen i Kalundborg kunne synge. I 
indledningen til udgaven placeres hendes viserepertoire 
historisk, og gennem kommentarerne til viserne får man 
et indtryk af de enkelte visers historiske perspektiv (12).

Thorkild Knudsen har i 1961 søgt at opridse et por
træt af Ingeborg Munch, som er en af Folkemindesam
lingens bedste sangere i nyere tid (13). Noget lignende 
har Karl S. Clausen gjort i 1962, da han skrev om Tille 
Davidsen, som han har mødt under sine indsamlinger af 
folkesange i Sønderjylland. Clausens artikel bliver gan
ske særligt interessant, fordi han sætter hendes visereper
toire i relation til de nationale og politiske brydninger i 
grænselandet. Han kan derigennem påvise, hvorfor netop 
denne sanger på den tid — så at sige — nødvendigvis — 
sang netop de viser. Det er en værdifuld undersøgelse, 
forsåvidt som dens perspektiv er stort (14).

Middelalderviserne. Der foreligger en omfattende 
litteratur inden for studiet af »de gamle folkeviser«. Hele 
den ældre viseforskning beskæftigede sig næsten udeluk
kende med disse viser, og denne forskning har Erik Dal
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gjort detaljeret rede for i sin bog Nordisk folkeviseforsk
ning siden 1800 (Kbh. 1956), som tillige indeholder en 
stor bibliografi. Det drejer sig om ialt 539 visetyper, og 
alle teksterne findes udgivet i Danmarks gamle Folke
viser I—X, der blev påbegyndt i 1854 af Svend Grundt
vig, videreført af Axel Olrik og Hakon Grüner-Nielsen 
og afsluttet i 1965 af Erik Dal og Iørn Piø. Den bedste 
introduktion til dette værk er givet af Grüner-Nielsen: 
Folkeviser (Nord Kult IX. 1931). Melodierne til Dan
marks gamle Folkeviser er under udgivelse af Thorkild 
Knudsen og Nils Schiørring. — Da dansk og svensk bal
ladetradition er nært beslægtet, kan der også henvises 
til Bengt R. Jonsson: Svensk balladtradition I. Ballad
källor och balladtyper. Svenskt visarkiv. Sthlm. 1967. 
Heri finder man bl. a. en meget værdifuld indledning om 
selve balladebegrebet og en oversigt over de svenske vi
ser, ordnet efter de typenumre man finder i Danmarks 
gamle Folkeviser. — Den nyeste oversigt over litteratur 
om de nordiske middelalderviser er lavet af Otto Holz
apfel: Die mittelalterliche skandinavische Volksballade. 
Eine Bibliographie. Marburg/Lahn 1969.

Det 16 og 17. århundredes viser er blevet undersøgt af 
Hakon Grüner-Nielsen og Nils Schiørring. Grüner-Niel
sen har udgivet og kommenteret de historiske viser, ro
manviserne, de episk-lyriske viser, de lyriske elskovs
viser, de moraliserende viser o. fl. a. genrer i Danske Vi
ser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1550—1630. I—VII 
(Kbh. 1912—31). I tilslutning hertil skrev Schiørring sin 
studie: Musikstof til danske viser 1530—1630 (Musikhi
storisk Arkiv I. 1939). Senere har han i disputatsform 
også inddraget bl. a. de såkaldte efterklangsviser (se s. 00): 
Det 16. og 17. århundres verdslige danske visesang. En 
efterforskning efter det anvendte melodistofs kår og veje.
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I—II (Kbh. 1950). Det er først og fremmest en musik
historisk disputats, men den indeholder samtidig en rigt 
kommenteret oversigt over »kæmpevisens efterklang«: 
A. bibelske, gudelige og moralske viser, herunder almuens 
festviser ved optog, B. verdslige viser, C. historiske viser. 
Festviser som Alverdens skaber mold og blid (maj), Nu 
ønsker vi Eder en pinsefest og Godaften, godaften både 
mand og kvinde (helligtrekonger) er specielt behandlet 
henholdsvis af Hans Ellekilde: Majsang og Pinseviser 
(Årb Rand 1940) og af Hilding Celander: Några danska 
och svenska julvisor. 1946 (Göteborgs kungl. Vetenskaps- 
og Vitterhetssamhälles handlinger 6: följd A, bd. 3, 3). 
Erik Dal har skrevet en bibliografisk undersøgelse af le
gendeviserne om Jerusalems Skomager: Ahasvérus in 
Danemark. Volksbuch, Volkslieder und Verwandtes. 
Jahrbuch für Volksliedforschung IX. 1964 ( = Nordisk 
institut for folkedigtning, Studier 7).

Skæmteviserne, der kan have samme overleveringsfor
hold som både middelalderviserne og efterklangsviserne, 
er blevet udgivet af Hakon Grüner-Nielsen. Danske 
Skæmteviser (Folkeviser og litterær Efterklang) efter 
Visehaandskrifter fra 16.—18. Aarh. og Flyveblade. I. 
(Kbh. 1927—28). (Bind II, der skulle indeholde en ind
holdsmæssig kommentar kom aldrig). I denne udgave er 
ikke medtaget, hvad der kendes fra 19. og 20. århundre
des mundtlige tradition. En meget stor del af det jyske 
nutidsstof er imidlertid samlet af E. T. Kristensen: Et 
Hundrede gamle Skjæmteviser efter Nutidssang. Aarhus 
1903, hvor næsten alle de visetyper, man kender fra nu
tidstraditionen, er repræsenteret.

Trylleviser. Under fællestitlen Overnaturlige væsner i 
nordisk balladetradition har lørn Piø foreløbig publice
ret to afhandlinger om de såkaldte trylleviser, nemlig



68 Visetradition

DgFT 33 Germand Gladensvend og DgFT 60 Valrav- 
nen (Da Stud 1969) og DgFT 38 Agnete og havmanden 
(Da Stud 1970). Som indledning til sine undersøgelser 
skriver Piø, at »Den første opgave for et fornyet folklo
ristisk studium af trylleviserne må være at foretage en 
række analyser af de folketrosforestillinger, man møder 
i balladetraditionen, idet man sammenligner dem med be
slægtede forestillinger inden for anden folketradition. 
Den næste opgave er da at analysere, hvordan disse fore
stillinger struktureres i den balladedigtning, der udeluk
kende kendes som tradition. Først gennem sådanne struk
turanalyser vil man kunne placere trylleviserne som 
genre inden for folkedigtningen.« Piø er iøvrigt undervejs 
kommet til det overraskende resultat, at visen om Ag
nete og havmanden slet ikke er nogen middelalderbal
lade, men derimod en præromantisk vise, digtet i Dan
mark i 1770’erne.

Historiske viser. Folkeviser, som handler om historiske 
personer eller historiske begivenheder, plejer man at kalde 
historiske. Det er viser, som i ældre tid har været gjort til 
genstand for mange undersøgelser både af folklorister og 
historikere. Erik Dal har i Nordisk folkeviseforskning 
siden 1800 (Kbh. 1956) refereret den debat, der har væ
ret ført om pålideligheden af det historiske indhold af 
disse viser (Danmarks gamle folkeviser nr. 115—183). I 
nyere tid har den norske folklorist Svale Solheim taget 
de norske historiske viser op til behandling, og hans af
handling om Historie og munnleg historisk visetradisjon 
(Nordisk seminar i folkedigtning I. Kbh. 1962) er vigtig, 
dels fordi den placerer den hidtidige forskning og dels 
fordi den fremfører et nyt syn på disse viser: »I studiet 
av historiske viser, dvs. viser som direkte eller indirekte 
har rikshistoriske emner, gjeld det ikke fyrst og fremst å
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gå på jakt etter konkrete detaljar som let seg historisk 
kontrollera. Dette er mogeleg berre i svært lite omfang, 
og slike fakta fortel som regel lite. Dei har oftast berre 
sekundær interesse i visene. Det bør derimot leggjast større 
vekt på studiet av dei berande element i visekomposisjo- 
nen: grunnstemning, oppfatning, vurdering, karakteri
stikk av personar, tendens, i det heile dei ålmenne reak
sjonar på samtidshendingar og samtidstilstand. Resultatet 
av slike analysar må så jamførast med — og kontrollerast 
av — historiske fakta. Oppgåva må vera på denne måten 
å nå fram til større innsyn i samspelet mellom visene og 
den historiske bakgrunnen.«

Det vil med andre ord sige, at man i de historiske fol
keviser ofte møder en »ein sjölstendig folkeleg opinion«, 
og det er den, der først og fremmest skal studeres. Det er 
givetvis rigtigt, at man i mange af de historiske viser 
møder »den folkelige opinion«, men når man analyserer 
disse viser, må man i hvert enkelt tilfælde betænke, at visse 
historiske viser vides at være skrevet netop for at skabe 
en folkelig opinion. Dette emne har den svenske vise
forsker Karl-Ivar Hildeman behandlet i sin disputats 
Politiska visor från Sveriges senmedeltid (Sthlm. 1950).

Skillingsviser. I sin licentiatafhandling Skillingsviser og 
folketradition (Folkkultur. Meddelanden från Lunds Uni
versitets Folkminnesarkiv 1944) skriver Laurits Bødker, 
at »den af skillingsviserne [det vil her sige middelalder
viser i skillingstryk] skabte folketradition er aldrig en 
slavisk gengivelse af den trykte tekst«. Det er et problem, 
som Sven Rossel har arbejdet videre med i de afhandlin
ger, han har skrevet om litterære viser i folketraditionen. 
Rossel arbejder med et langt større materiale end Bødker 
og med langt større sikkerhed, idet han har analyseret 
viser, hvis oprindelige form — hvis urform — man ken-
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der. Det er nemlig viser af digtere som Oehlenschläger 
og Ingemann. På grundlag af sine overordentligt omfat
tende og grundige analyser kan han opstille en række 
regler for, hvad der sker med en trykt vise, når folk — 
visesangerne — får fat i den. Den mest omfattende doku
mentation finder man i Rossels bog Den litterære vise i 
folketraditionen. Kbh. 1971 (Da Folkem 81). I afhand
lingen Das literarische Lied in der dänischen Volkstra
dition (Jahrbuch für Volksliedforschung, Freiburg i. Br. 
1970 = Dansk Folkemindesamling, Studier nr. 8) får 
man en oversigt over hans arbejdsmetode og hans hoved
resultater. løvrigt har Rossel også skrevet om de samme 
problemer i en mindre afhandling, Skillingsvisen om Carl 
og Emma. Forfatter og tradition (Da Stud 1970 = Dansk 
Folkemindesamling, Studier nr. 7). — lørn Piø har i 
højere grad været optaget af at studere selve viseproduk- 
tionen. I bogen Skillingsviserne om Christiansborg slots
brand 1884 (Kbh. 1959) analyserer han ikke blot de 18 
viser, der blev udsendt, men han giver også en detaljeret 
redegørelse for, hvordan de blev produceret, distribueret 
og modtaget af folk. Særligt vigtige i denne bog er de 
offentliggjorte sider af Danmarks største skillingsvise
producent Julius Strandbergs dagbog i dagene under og 
efter slotsbranden. (Alle Strandbergs dagbøger — ført 
igennem mere end 40 år — blev iøvrigt i 1970 købt af 
Dansk folkemindesamling). I en mindre afhandling, Søl
ves Sangforlag (Folkeminder 1960) har Piø skrevet om 
Eigil Sølves forlag i Odense, der er det sidst kendte skil
lingsviseforlag i Danmark. Sølve skrev bl. a. om sæde
lighedsforbrydelsen i København i 1939, hvor børnelok- 
keren dræbte sit offer, den 7-årige Gurli. Denne vise blev 
solgt i store oplag, men blev dog ikke en folkevise. I vise- 
traditionen møder man derimod en anden Gurli-vise,
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hvis oprindelse man imidlertid endnu ikke kender. Denne 
vises principielt set meget interessante vilkår i traditio
nen har Piø undersøgt i den lille studie: En moderne skil
lingsvise (Da Stud 1958). I sin konferensafhandling, Pro
duktionen af danske skillingsviserne mellem 1770 og 1821 
og samtidens syn på genren, skrevet 1960, men først ud
givet af Institut for folkemindevidenskab, Kbh. 1969, 
har Piø ligeledes skrevet om produktionen, producen
terne, forfatterne, oplagene og fortjenesten samt om 
spredningen af viserne omkring 1800. I denne etnologisk
folkloristiske afhandling lægger han iøvrigt megen vægt 
på at vise hvilken betydning produktionsleddet — vise- 
producenterne — bl. a. har for »nedhentningen« af kul
turgoderne fra finkulturen til folkekulturen. — Også an
dre har interesseret sig for selve skillingsviseproduktionen: 
Olav Christensen har i sin bog Haderslev bys første bog
trykker, Heinrich Luckander (Haderslev 1959) gjort rede 
for Jyllands bekendteste skillingsviseproducent i slutnin
gen af det 18. århundrede, ligesom han giver en forteg
nelse over alle de Luckandertryk, man kender; og Svend 
Nielsen har specielt undersøgt Skillingsviser udsendt af 
familien Tribler i perioden 1812—42 (Folkeminder 1967).

Folkelig sang og folkesang. Karl Clausen anvender 
betegnelserne folkelig sang og folkesang flittigt i sin væg
tige produktion. Et sted udtrykker han forskellen sådan: 
»I begrebet folkelig sang skal tillægsordet »folkelig« op
fattes som en ideal fordring til de bestræbelser, der med 
sangen som hovedgenstand eller oplivende biomstændig
hed henvender sig til folket og skolen: et krav om væ
sentlighed i hensigter og midler, herunder tekstlig og mu
sikalsk kvalitet, og en forventning om sangens gavnlige 
indvirkning på den enkelte, på gruppen og på folket.« 
Og om folkesangen skriver Clausen: »Folkesangen er
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vanskeligere at overskue og afgrænse. Det er en sang, der 
i mangfoldige afskygninger trives uden om den folkelige 
sang. Kan denne ifølge sin oprindelse og anvendelse siges 
at være under de dannedes kontrol, så udfolder »folke
sangen« sig uden indblanding ovenfra — indtil dannel
sens eller uddannelsens problemer også banker på al
muens port.« Karl Clausens første større arbejde inden 
for dette studieområde er Dansk folkesang gennem 150 år. 
Kbh. 1958, hvor han undervejs kommer ind på en mæng
de vidnesbyrd om sangens vilkår i forskellige sociale mil
jøer. Og der er afsnit om sangen inden for arbejderbevæ
gelsen, Indre Mission og afholdsbevægelsen. Clausens næ
ste store arbejde er Folkevise og nymodens sang i Napo- 
leonstiden. Bidrag til en slesvigsk sanghistorie efter akt
stykker og håndskrevne viser, samtidige sangbøger, 
mundtlig overlevering. Bind I. Introduktion. Sangens kår 
i et slesvigsk sogn. Kbh. 1968 (Da Folkem 78). Hertil 
kommer to afhandlinger om folkelig sang og folkesang: 
Den blå sangbog i hundredåret for dens fremkomst. Aa
benraa 1967; og Sangen mellem krigene og dens forudsæt
ninger i 1840’erne. (Ärb for Dansk Skolehistorie 1970).

Generelt kan henvises til Erik Dal: Danske viser. Gamle Folke
viser, Skæmt, Efterklang, Kbh. 1962; Folkevisen i Danmark. Redi
geret af Thorkild Knudsen og Nils Schiørring efter optegnelser i 
Dansk Folkemindesamling. 1 ff. Kbh. 1960 ff.; Karen Stougaard 
Hansen: Breve med folkeviser (Folkeminder 1962), samme: Gamle 
viser i folkemunde. Kbh. 1964; Thorkild Knudsen: Folk synger 
(Folkeminder 1960); Iørn Piø og Morten Levy: Folkesangerens 
Visebog. 43 folke- og skillingsviser ved Julius Strandberg. Med 
melodier. Kbh. 1966. Endvidere kan henvises til Anders Enevigs
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meget betydelige indsamlinger siden 1955 af viser og andet traditions
stof blandt sprittere, klunsere, vagabonder o. a. I sine to bøger Prinser 
og vagabonder. Kbh. 1963, og Klunsere og kræmmere. Kbh. 1964, 
giver han en skildring af disse befolkningsgruppers miljøer samtidig 
med, at han bringer prøver på deres viser og historier. Jfr. også An
ders Enevig: Viser fra Nørrebro. (Folkeminder 1960).

Sammen med grammofonselskabet RCA har Dansk Folkeminde
samling på grundlag af egne optagelser udgivet følgende EP-pla- 
der (DFS 451—455): 4 kæmpeviser (Ballader I), 6 skæmteviser (Bal
lader II), Ingeborg Munch synger (Himmerland I), Spillemanden 
Evald Thomsen (Himmerland II), De stærke Jyder (Kingo-toner) 
samt 4 EP-plader (DFS 456—459) med eskimoisk folkemusik.

1. De få kendte visefragmenter fra middelalderen er optrykt i 
Erik Dal: Danske viser 1962, s. 243—45.

2. Thorkild Knudsen: Arbejdsvise og Dansevise (Nordisk semi
nar i folkedigtning I. 1961. Udg. af Laur. Bødker. Kbh. 1962).

3. Gustav Henningsen: Vedel og Syv og bogtrykkerne. En bib
liografisk undersøgelse af Hundredvisebogen. (Da Stud 1959).

4. Jfr. Erik Dal m. fl.: Skillingsviser. (Nordisk leksikon for bog
væsen 2. 1962).

5. Efter Iørn Piø: Produktionen af danske skillingsviser mellem 
1770 og 1821 og samtidens syn på genren. Institut for folke
mindevidenskab. Kbh. 1969.

6. H. Grüner-Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel i en 200 Aar 
gammel Visebog (Ärb Hards 28. 1934); Henrik Ussing: Det 
gamle Als. Kbh. 1926, kap. Af en gammel Visebog.

7. Jfr. Arne Nielsen: Nogle vendsysselske visebøger. (Da Stud 
1952).

8. Svend Grundtvig: Prøve paa en Udgave af Danmarks gamle 
Folkeviser. 2. oplag. 1847, s. 23.

9. Thorkild Knudsen: Ingeborg Munchs viser (Folkem 1961).
10. H. C. Frydendahl: Fynske Folkeminder I. Krarup, Espe. 1945.
11. Hans Ellekilde: Sidsel Jensdatter. (Ärb Hards 1956, optrykt i 

Hans Ellekilde: Danske Folkeminder. Kbh. 1961).
12. Selma Nielsens viser. Et repertoire af folkelige sange fra det 

19. århundredes slutning. Udg. af Nils Schiørring. Kbh. 1956 
(Da Folkem 66).

13. Thorkild Knudsen: Ingeborg Munchs viser (Folkem 1961).
14. Karl Clausen: Tille Davidsen (f. 27. marts 1882) og hendes 

viser (SJy MSkr. 38, 1962).



6. FORTÆLLETRADITION

Inden for den folkloristiske prosaforskning har man siden 
begyndelsen af det 19. århundrede drøftet, hvordan man 
kan systematisere det folkelige fortællestof, den folkelige 
fortælletradition. Brødrene Grimm begyndte ved at skelne 
mellem de virkelighedsfjernere eventyr og de virkelig
hedsnærmere sagn. Det er klart, at man ikke kan blive 
stående ved en så enkel inddeling, men da det netop er de 
folkelige fortælleres stadige bevægen sig mellem fiktion 
og virkelighed, der karakteriserer al folkelig fortælle
tradition, kan man lade betegnelserne eventyr og sagn 
stå for disse to poler inden for det folkelige fortællestof. 
De folkelige fortælleres situation i miljøet kan således 
belyses på følgende måde:

Eventyrfortælleren, der fortæller om prinser, trehovede 
trolde, hovmodige prinsesser og hjælpsomme, talende dyr, 
forlanger ikke, at tilhørerne skal tro på ham. Eventyrets 
verden er både for fortælleren og for tilhørerne en fan
tasiverden, fuld af de forunderligste overnaturlige væsner 
og de forunderligste hændelser. Men fortælleren kan søge 
at gøre eventyret mere virkelighedsnært ved at tilpasse 
det efter det miljø han selv og tilhørerne lever i. Han kan 
lokalisere eventyret. Det gjorde skomageren Therkild 
Michael Løth i Vendsyssel, når han i midten af det 19. 
århundrede fortalte eventyret om Hvordan Fanden blev 
hovedløs (Troldmandens lærling): Han lod det udspille 
sig på sin hjemegn. Helten er fra Tversted, og han søger 
forgæves arbejde i Hjørring og Ålborg, først i Rold skov 
møder han Fanden (troldmanden), der skulle gøre ham 
til mester over alle mestre. Andre eventyrfortællere ver-
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den over har ladet deres versioner af eventyret foregå, 
hvor de boede. Disse lokaliseringer er dog en slags leg. De 
gør eventyret troværdigt, men ikke sandt. Ingen tror mere 
på eventyrfortælleren, selv om han lader helten være født 
og opvokset 2 km fra, hvor han sidder og fortæller even
tyret. Herved adskiller eventyrfortælleren sig fra

sagnf or tæller en, der vil tros af sine tilhørere, også når 
han fortæller om det overnaturlige. Alt, hvad sagnfortæl
leren beretter om, er nemlig udsprunget af den verden, 
han og tilhørerne lever i til hverdag. Modsat eventyrene, 
hvis fantasiverden undertiden så at sige kan trækkes ind 
i den verden, den virkelighed, man levede i — den hver
dag, hvori sagnene netop er blevet til. Og til denne virke
lighed hører også alle de overnaturlige forestillinger. 
Troen på det overnaturlige var en del af virkeligheden. 
Sagnene er således i udpræget grad lokalt fortællestof. De 
er altid knyttet til noget lokalt, simpelthen fordi anled
ningen til at de fortælles altid er noget lokalt: en bestemt 
høj, en bestemt stor sten, en kirke, en bestemt person, be
givenhed eller hændelse, som alle enten er fortrolig med 
på egnen, eller som man i det mindste er interesseret i at 
lære at kende. Men sagnfortællerens værd som sandheds
vidne forringes jo mere talentfuld, han er som fortæller, 
jo mere han fabulerer, jo flere fantasifulde, eventyrag- 
tige træk han eller andre før ham har indarbejdet i be
retningen, og jo længere han er på afstand af det, der har 
givet anledning til sagnet.

Sagnet kan blive så fantasifuldt fortalt, at det bliver 
eventyragtigt, og eventyret kan blive så realistisk fortalt, 
at det bliver sagnagtigt.

Carl von Sydow er den eneste, der har gjort et forsøg 
på at inddele den samlede fortælletradition i kategorier, 
og det væsentlige ved hans arbejde ligger deri, at det i
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høj grad tager hensyn til de mangfoldige former for for
tællestofs vilkår i traditionen. Her skal ikke redegøres for 
hele det system, von Sydow i en lang række afhandlinger 
langsomt har bygget op. Kun grundtrækkene af det skal 
ridses op:

Beretninger om selvoplevede hændelser, ligegyldigt af 
hvilken art de er, foreslår von Sydow, at man kalder me
morater: det er beretninger om rent personlige oplevelser, 
som fortælleren selv har haft, hvad enten det er et memo
rat om et slagsmål i kroen eller om et møde med Frederik 
den Syvende eller en ellepige. Ikke alle memoraterne an
ses af andre for at være af så stor interesse, at de indgår 
i den lokale fortælletradition, men bliver de fortalt igen 
og igen, dels af ham der oplevede det og ikke mindst af 
andre fortællere, fabuleres der langsomt videre på det op
rindelige memorat, og det bliver da til, hvad von Sydow 
kalder et fabulat: det er en kort, gerne én-episodisk for
tælling, hvis baggrund nok delvis er en virkelig oplevelse, 
men den er udkrystalliseret, tilrettelagt med tydeligt hen
blik på en fremhævelse af pointen. Det individuelle, der 
kendetegner memoratet, er trådt i baggrunden.

Memorater om rigshistoriske eller lokalhistoriske hæn
delser kan naturligvis have stor interesse for historikerne, 
ligesom de i det hele har interesse for den, der vil vide 
noget om, hvad der er sket på et bestemt tidspunkt i en 
bestemt situation. Det er således af stor betydning at få 
et detaljeret memorat om et møde med en ellepige, for 
derigennem kan man få et indblik i, hvad folk tror på 
og under hvilke omstændigheder, i hvilke situationer, de 
gør det.

Fabulaterne inddeler von Sydow i trosfabulater, hvori 
berettes om overnaturlige forestillinger, personfabulater, 
som, skønt det der fortælles om navngivne personer, ofte



Eventyr 77

en skæmtefabler = skæmtehistorier og ætionfabulater, 
dvs. forklaringssagn, ætiologiske beretninger, som giver 
fabulerede, episk tilrettelagte forklaringer på oprindelsen 
til (eller tilstedeværelsen af) ting og forhold, som man 
ikke har kunnet finde en reel forklaring på.

At von Sydow valgte betegnelsen fabulat for alle disse 
korte, gerne én-episodiske fortællinger skyldes ikke 
mindst, at han dermed ville understrege den formelle lig
hed med de fortællekategorier, der kan sammenfattes un
der betegnelsen fabler. Og blandt fablerne udskiller han 
bl. a. dyrefablerne, dvs. fortællinger hvor de optrædende 
dyr i virkeligheden har menneskeegenskaber, og skæmte
fabler ne = skæmtehistorierne, dvs. virkelighedsnære, rea
listiske fortællinger, der altid udspilles i jævne miljøer, og 
hvor de, der optræder, næsten aldrig er navngivne per
soner.

Såvel fabulaterne som fablerne kan indeholde mere 
end én episode, men de er som regel én-episodiske. Ander
ledes er det med eventyrene, der altid er flerepisodiske: 
trylleeventyrene, hvor handlingen er henlagt til en fan
tasiverden, og novelleeventyrene, der er mere realistiske 
end trylleeventyrene og i modsætning til disse spiller 
konger og prinsesser her kun en ringe rolle.

Den forskerskole, der længst har præget studiet af det 
folkelige fortællestof og det i ganske særlig grad studiet 
af eventyrene (inklusive dyrefablerne og skæmtefablerne) 
blev grundlagt af den finske forsker Kaarle Krohn (1). 
Denne skoles arbejdsmetode var den såkaldte historisk
geografiske: man gik ud fra, at et eventyr kun kunne være 
opstået ét sted, og derfra har det bredt sig som ringe i 
vandet. Målet var da at finde frem til eventyrets urform, 
og det gjorde man i en række store monografier over en
kelte eventyrtyper, hvor man gennemgik alle de opteg-
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nelser, man kendte fra hele verden. Hver optegnelse blev 
motiv-analyseret. (Et motiv er den mindste episke enhed, 
som har betydning for et handlingsforløb). De motiver, 
man fandt i de fleste optegnelser og i de bedst fortalte, 
mente man måtte høre hjemme i eventyrets urform. På 
grundlag af disse »oprindelige« motiver rekonstruerede 
man derpå urteksten, hvis handling man byggede op i 
overensstemmelse med de episke love, som Axel Olrik 
har redegjort for, og som iøvrigt stadig er et af de bety
deligste bidrag til den internationale eventyrforskning. 
Forenklet kan de refereres således: en særlig ond stedmo
der stilles op over for en særlig god heltinde, den fattige 
Lille Klaus stilles op over for den rige Store Klaus (mod
sætningens lov); der er hyppigt 3 trolde, der skal over
vindes, 3 prøver at bestå (gentagelses- eller tretalsloven); 
den yngste af 3 brødre viser sig altid at være den kloge
ste og heldigste, og han træder altid først i aktion, når 
de to ældre brødre har udspillet deres rolle (bagvægts
loven) (2).

I kølvandet af den historisk-geografiske forskning 
fulgte en række enorme registreringsarbejder. Det var 
finnen Antii Aarne (3), der begyndte at lave en inter
national eventyrkatalog i 1910, delvis på grundlag af 
Svend Grundtvigs utrykte over de danske eventyr fra 
1854 og i samarbejde med Axel Olrik og andre fagkolle
ger. Senere blev Aarnes katalog udvidet af den ameri
kanske folklorist Stith Thompson i 1928, som igen ud
videde den i 1961 (4).

Aarne-Thompsons katalog var tænkt som et hjælpe
middel for de forskere, der på mere eller mindre selv
stændig måde fortsatte den historisk-geografiske arbejds
metode og som derfor studerede eventyrene globalt. I 
dag, hvor denne skole ikke har mange repræsentanter,
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har eventyrkatalogen ikke mere den samme betydning, 
som den har haft. Som bibliografisk hjælpemiddel gør 
den dog stadig nytte.

Reaktionen mod den finske skole og dens helt over
drevne tillid til traditionens stabilitet og en deraf føl
gende tro på, at det var muligt at finde frem til et even
tyrs urform kom naturligt fra de forskere, som begyndte 
at studere eventyrene som traditionsstof og ikke som lit
terære tekster.

Allerede omkring 1900 var man i Rusland begyndt at 
studere eventyrene som fortælletradition. I 1926 skil
drede Mark Azadowski en sibirisk eventyrfortællerske, 
hendes repertoire, hendes måde at fortælle på, hendes 
gestikulationer og hendes attitude over for sit publikum 
(5). Lignende undersøgelser kom siden 1930 til at påvirke 
den vesteuropæiske eventyrforskning, hvor man ikke blot 
fortsatte undersøgelserne af de enkelte fortællere og de
res repertoirer, men også af fortælletraditionen i enkelte 
lokale miljøer (6). Vigtig er Leza Uffers bog fra 1945 
om de rætoromanske eventyr og de forskellige typer af 
fortællere (7).

Han skelner mellem 3 hovedtyper: den passive fortæl
ler, der mangler den levende interesse for det fortællestof 
han kan, han fortæller ikke gerne; lejlighedsfortælleren 
fortæller kun, når den egentlige fortæller ikke er til stede, 
og den egentlige fortæller er ham, der er sig bevidst, at 
han er en god fortæller. Det er en lokal folkelig kunstner. 
Han er, hvad man med et moderne udtryk ville kalde 
entertainer.

Den passive fortæller og lejlighedsfortælleren gengiver 
eventyrene, som de har hørt dem, hvorimod den bevidste 
fortæller, hvergang han fortæller et eventyr eller en hi
storie, søger at tilfredsstille, hvad der er blevet kaldt for
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tilhørernes »mentale dualitet« — sagt anderledes: tilhø
rernes ønske om at høre det traditionelle fortalt på en ny 
måde. De bevidste fortællere arbejder med fortællestoffet. 
De genskaber eventyrene, mens de sidder over for deres 
publikum. De genskaber eventyrene på en individuel 
måde, men der er kun tale om en betinget individualitet, 
forsåvidt som fortællerne er afhængige af det miljø og 
den tid, de lever i.

Inden for de allerseneste års østeuropæiske eventyr
forskning har man flyttet søgelyset fra de enkelte for
tællere til det fællesskab, til det kollektiv, som fortællerne 
blot er anonyme medlemmer af. Det gør til eksempel den 
ungarske forsker Linda Degh i sin bog fra 1962 om even
tyr, fortællere og fortælleskab, hvori hun taler om even
tyrets kollektive funktion i fællesskabet (8). Degh mener, 
at det er derigennem, man skal søge eventyrets oprin
delse: det har ingen forfatter, det er det folkelige fælles
skab, det er det kollektive forfatterskabs leddelte kæde, 
der har skabt eventyret.

I denne meget stærke understregning af fællesskabets 
betydning på bekostning af de enkelte fortællere aner 
man en nyromantisk opfattelse af hvad folket — forstået 
som et udifferentieret kollektiv — formår. Ikke desto 
mindre er Deghs bog med sine klart formulerede arbejds
metoder inden for studiet af den levende tradition en af 
de betydeligste moderne eventyrundersøgelser. Det er den 
første gennemgribende undersøgelse af fortælletradition i 
en enkelt landsby.

I 1961 arrangerede Nordisk institut for folkedigtning 
et seminar, hvor nordiske folklorister bl. a. drøftede de 
nye arbejdsmetoder inden for studiet af den folkelige for
tælletradition (9). Carl-Herman Tilhagen gav en klar og 
overskuelig oversigt over den nyere forskning, samtidig
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med at han opstillede en række arbejdsopgaver, som ikke 
blot han, men også mange andre længe har været enige 
om måtte løses. Laurits Bødkers bidrag til drøftelsen er 
imidlertid af særlig betydning i vor sammenhæng, for- 
såvidt som han ridsede nogle meget illustrerende eksemp
ler op på, hvordan man kan arbejde med det ældre dan
ske fortællestof. Hvad han særligt fremhæver er, at det 
ældre indsamlede materiale i høj grad indbyder til plet
undersøgelser, f. eks. af Hammerum herred, hvor E. T. 
Kristensen i tiden 1868—75 optegnede omkring 1100 
eventyr og et utal af skæmtehistorier fra ca. 100 perso
ner, eller af Løkken og egnen deromkring, hvor Niels 
Levinsen i sommeren 1854 optegnede 42 eventyr hos 6 
fortællere.

Blandt fabulaterne har særligt de såkaldte vandresagn 
og de såkaldte historiske sagn været studeret. Vandresagn 
er iflg. Inger M. Boberg »sagn der er så komplicerede, at 
de kun kan være opstået ét sted, og som dog fortælles 
mange forskellige steder, tilpasset efter de lokale for
hold«. Boberg har selv i disputatsform behandlet et ty
pisk vandresagn i Sagnet om den store Pans død (Kbh. 
1934), som i Danmark ofte fortælles om bjergfolkene 
Atis og Vatis. Andre vandresagn er behandlet af A. F. 
Schmidt: Straf for Bespottelse. En Sagnundersøgelse (Da 
Stud 1953), Robert Wildhaber: Die Stunde ist da, aber 
der Mann nicht. Ein europäisches Sagenmotiv (Rheinis
ches Jahrbuch für Volkskunde 1959) og af Reidar Th. 
Christiansen: Sagnstudier. Oslo 1941. — De historiske 
sagn har den norske folklorist Brynjulf Alver taget op til 
behandling i en meget vigtig afhandling om Historiske 
segner og historisk sanning (Norveg 1962), hvor han ind
leder med at skildre den hidtidige debat mellem folklori
ster og historikere, specielt Knut Liestøl, »som var folklo-
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rist med sterke historiske interesser« og Halvor Nordbø, 
som »er historikar med sterk interesse for segntradisjon«. 
Alver mener, at i de sagnundersøgelser, som folkloristerne 
hidtil har foretaget, optræder de som historikere og ikke 
som traditionsforskere. Liestøl og Nordbø er til eksempel 
»begge på jakt etter ei »sanning«, som ein ikkje kan vente 
å finne i historiske segner — og som dessutan i mangt må 
vera framand for folketradisjonen. Den »sanninga« dei 
leitar etter vil dei finna langt lettare og langt meir kor
rekt i tingbøker, futerekneskap, folketeljingar, diplom, 
lensrekneskap, skifteprotokollar, kyrkjebøker, rettsproto- 
kollar o. s. fr., berre for å nemna nokre av kjeldene. Liestø! 
og Nordbø er — etter mi meining — på leiting etter noko 
som ikkje finst, etter noko som ikkje kan finnast«. Alver 
understreger, at også de historiske sagn er folkedigtning, 
og »dersom ei forteljing skal kunne leva i minnet må ho 
bøya seg for dei reglane som gjeld for all forteljekunst. 
Ho må verta stilisert og skjematisert, og koma i ei slik 
form at forteljarane vil fortelja henne og lydarane høyra 
henne. [...........] Den sanninga vi finn i dei historiske
segnene er ikkje den same som den vi møter i rettsproto- 
kollar og historiebøker. Dei offisielle dokumenta treng 
så langt ifrå vera »objektive« referat av det som har gått 
for seg. I mange tilfelle må vi sjå på dei som saksdoku
ment fra den eine parten. Men også den folkelege segn- 
tradisjonen er partsinnlegg. Her møter vi allmugen sin 
oppfatning av hendingane. I episk ikledning gjev dei oss 
allmugen sine reaksjonar og refleksjonar, allmugens inn
trykk og röynsler, og kanskje ikke minst allmugen sin 
dom over og forklaring av det som har hendt.« Jfr. også 
Lars Reinton: Kildeverdien af historiske beretninger og 
andet traditionsstof fra eldre tider (Fort Nut 1961).

Hans Ellekilde er den folklorist herhjemme, der frem-
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for alt har studeret de historiske sagn. Hans mest værdi
fulde afhandlinger er alle genoptrykt i Danske Folkemin
der. Udvalgte Afhandlinger og Artikler (Kbh. 1961): 
Folkesagnene om Niels Ebbesens hjemsted ,Årb Årh St 22. 
1940), Nordsjællandske Folkesagn om Dronning Mar
grethe og hendes Forældre (Årb Giil 1954), Svensken for 
Nexø (Årb Bornh XIX. 1928), Jens Glob den haarde 
Årb Thist 1933) og Herregaarden Lindenborgs Sagnhi
storie (Årb Ålb 1950). Fælles for alle disse undersøgelser 
er det, at Ellekilde konfronterer hver eneste oplysning, 
sagnene indeholder, med de historiske kilder han i mang
foldige tilfælde har kunnet finde frem til. Desværre nåede 
Ellekilde aldrig at samle alle sine mange og uhyre detal
jerede, men spredte iagttagelser i et større teoretisk ar
bejde om forholdet mellem historie og tradition.

Som jolkelitteratur kan betegnes den prosalitteratur, 
som siden bogtrykkerkunstens opfindelse er blevet præ
senteret for folk i form af folkeboger (billigbøger), un
dertiden af de samme producenter, som lancerede viser 
som skillingstryk (billigviser). Folkelitteraturen kunne 
være af rent underholdende art eller det kunne være mo
raliserende eller religiøse fortællinger. Det meste af den 
på dansk kendte folkelitteratur er oversættelser. Det væ
sentligste ved denne litteratur er det imidlertid, at den 
altid bygger på en mundtlig folkelig fortælletradition, 
som er blevet tilrettelagt og præsenteret for folk igen i 
en ny form, men stadigt indeholdende de bekendte og 
internationalt udbredte motiver. Det gælder jabierne, 
hvis europæiske historie Bengt Holbek har skrevet i sin 
meget vægtige indledning til sin udgave af Æsops levned 
og fabler. Christiern Pedersens oversættelse [fra 1544] af 
af Stainhöwels Æsop. I—II. 1961—62. Holbek understre
ger her det meget vigtige, at »fablen som vi kender den,
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er en litterær foreteelse i nøje sammenhæng med en be
stemt retorisk, nu uddød tradition; at den ofte betjener 
sig af motiver, som har sidestykker i nyere mundtlig tra
dition, ændrer intet ved dette forhold«. — Som belærende 
små for tællinger og fabler kan man lettest karakterisere 
de 82 historier, som Laurits Bødker har undersøgt i sin 
udgave af Christian Nielssen: De gamle Vijses Exempler 
oc Hoffsprock (1618). En oversættelse af den indiske 
samling Pantschatantra I—II. 1951—53. I sin indledning 
præsenterer Bødker for første gang herhjemme den nye 
folkloristiske prosaforskning. — Folkeboger som Griseldis, 
Marcolfus, De 7 vise mestre, Uglspil og Jesu Barndoms
bog er udgivet og grundigt kommenteret af I. P. Jacob
sen og R. Paulli i Danske Folkeboger I—XIII. Kbh. 1915 
-36.

Eventyr. Det er kun yderst få undersøgelser, der findes 
af trylleeventyr og novelleeventyr i dansk fortælletradi
tion. Fremhæves kan Laurits Bødker: The Brave Tailor 
[Den tapre skrædder] (Studies in Folklore. Bloomington 
1957), Inger M. Boberg: Prinsessen på Glasbjærget (Da 
Stud 1928) og The Tale of Cupid and Psyche (Classica et 
mediaevalia. I. Kbh. 1938) samt Hans Ellekilde: Bjørne
manden (Festskrift til E. T. Kristensen 1917 = Da Fol
kem 17) og Anna-Birgitta Rooth: Kung Lindorm. En 
orientalisk saga i dansk-skånsk sagatradition (Folkkultur 
2. 1946), jfr. Axel Olrik: Kong Lindorm (Da Stud 1904). 
Endvidere bør fremhæves Georg Christensens undersø
gelse af de eventyr, som H. C. Andersen har kendt og 
benyttet i sine litterære eventyr: H. C. Andersen og de 
danske Folkeeventyr (Da Stud 1906).

I de store monografier over en eller flere eventyrtyper 
findes den danske tradition også indraget og indsat i sin 
internationale sammenhæng. Eksempelvis kan nævnes
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Walter Anderson: Kaiser und Abt. Die Geschichte eines 
Schwanks. Helsinki 1923 (FF Communications 42), Kurt 
Ranke: Die zwei Brüder. Eine Studie zur vergleichende 
Märchenforschung. Hensinki 1934 (FF Communications 
114), Anna-Birgitta Rooth: The Cinderella Cycle. Lund 
1951 og Jan-öjvind Swahn: The Tale of Cupid and 
Psycke. Lund 1955.

Skæmtehistorierne er særlig blevet studeret af Arthur 
Christensen: Dumme Folk. Danske Skæmteæventyr i in
ternational Belysning. Kbh. 1941 (Da Folkem 50) og 
Molboernes vise Gerninger. Kbh. 1939 (Da Folkem 47), 
hvor han bl. a. sammenligner molbohistorierne i de ældre 
folkeboger med dem, der kendes fra den folkelige fortæl
letradition for derigennem at give et bidrag til studiet 
af forholdet mellem mundtlig og litterær tradition. End
videre kan henvises til Hans Ellekilde: Thy lands Molboer 
(Landet mod Nordvest. Thy og Vester Han Herreder. I. 
Kbh. 1946), til Laurits Bødkers indledning til Skæmt
somme historier. Kbh. 1957 og specielt til Carl-Herman 
Tillhagens indledning til den svenske udgave heraf: 
Skämtsomma historier från Sverige, Danmark och Norge. 
Sthlm. 1958. Carsten Bregenhøj har analyseret en samling 
fra 1966 på ca. 4500 optegnelser af historier, hvori der 
optræder en jyde, en sjællænder og er fynbo. Det er en 
perspektivrig analyse, som iøvrigt er foretaget ved hjælp 
af hulkort (9).

Skrøner. Denne hidtil helt upåagtede genre inden for 
fortælletraditionen er blevet undersøgt af Gustav Hen
ningsen: Kunsten at lyve lodret. Omkring en kommerciel 
indsamling af norske sømandsskrøner (Vestfold-Minne 
1961 = Nordisk institut for folkedigtning, Studier 1) og 
Det store skib og Den store gård (Folkeminder 1963). Det 
er to meget vigtige afhandlinger inden for den moderne
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folkloristiske prosaforskning, idet Henningsen her i prak
sis viser, hvor væsentligt det er både at studere teksterne 
og de traditionsbærere, som har fortalt dem, og de mil
jøer, hvori de fortælles. Han kommer således til det re
sultat, at »skrønegenren er en særlig måde at fortælle en 
særlig tekstklasse på, men da det afgørende er skrøneatti
tuden, kan man i virkeligheden omsætte næsten hvad som 
helst til skrøner«. Det der foregår er altså en »omstilling 
af stoffet, som vi kan kalde attitudefarvning«. Samtidig 
kan Henningsen påvise, at en skrøne ikke af fortællerne 
opfattes som en enkelt historie, men derimod som »en be
stemt slags historier«.

Generelt kan henvises til Laurits Bødkers udgaver af Niels Le
vinsens Folkeeventyr fra Vendsyssel. Kbh. 1958 (Da Folkem 68), 
Nikolaj Christensens Folkeeventyr fra Kær herred. Kbh. 1963-67 
(Da Folkem 73), Danske folkesagn. Kbh. 1958, Danske folke
eventyr. Kbh. 1960 og indledningen til European Folk Tales, ed. 
L. Bødker, C. Hole, G. d’Aronco. Cph. 1963; Hans Ellekilde: 
Danmarks folkesagn og Danmarks folkeæventyr (Nordisk Kultur 
IX. 1931); Lutz Röhrich: Märchen und Wirklichkeit. Wiesbaden 
1956; Carl von Sydow: Om folksagorna og Om folkets sägner 
(Nord Kult IX. 1931), Kategorien der Prosa-Volksdichtung (Volks
kundliche Gaben John Meier dargebracht. Berlin & Leipzig. 1934), 
Popular Prosa Traditions and their Classification (Saga och Sed 
1938) samt til Juha Pentikäinen: Grenzprobleme zwischen Memo
rat und Sage (Temenos 1968) og Iørn Piø: Folkedigtning og Folke
tro (Dagligliv i Danmark I. 1963). Yderligere kan henvises til et 
metodisk meget vigtigt arbejde af den amerikanske folklorist Alan 
Dundes, hvori han bl. a. gør rede for den forskning, der forelig
ger om eventyrenes struktur: The Morphology of North Ameri
can Indian Folktales. Helsinki 1964. (FF Communications 195), 
spec, chapter II: The Problem of Structure and Morphology og 
chapter III: The Structural Approach to the Studies of Folktales.
1. Juha Pentikäinen: Julius and Kaarle Krohn, i: Biographica. Ed.

Dag Strömbäck. Uppsala 1971.
2. Axel Olrik: Nogle grundsætninger §§ 57-82.
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3. The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. 
Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen (FF Communica
tions No 3). Translated and Enlarged by Stith Thompson, In
diana University. Second Revision. Helsinki 1961 (= FF Com
munications 184). Se også Pirkko-Liisa Rausmaa: Antti Aarne, 
i: Biographica. Ed. Dag Stömbäck. Uppsala 1971.

4. Eine sibirische Märchenerzählerin. Helsinki 1926 (FF Commu
nications 68).

5. Bl. a. Otto Brinkmann: Das Erzählen in einer Dorfgemein
schaft. Obernbeck 1933; Seamus O’ Duileargas: The Gaelic 
Storyteller Oxford 1945; Gottfried Henssen: Überlieferung 
und Persöhnlichkeit. Die Erzählungen und Lieder des Egbert 
Gerrits. Münster 1951; Carl-Herman Tillhagen: Ein schwe
discher Märchen- und Sagenerzähler und sein Repertoire 
(Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde. 10. Jahrg. Siegburg 
1959).

6. Rätoromanische Märchen und ihre Erzählen. Basel. 1945.
7. Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Dargestellt an der 

ungarischen Volksüberlieferung. Berlin 1962.
8. Nordisk seminar i folkedigtning I. Aalborg 10—11. september 

1961. Udg. af Laurits Bødker. Kbh. 1962.
9. Carsten Bregenhøj: Jyde, Fynbo og Sjællænder. Foreløbig rap

port om hulkortanalyse af anekdotesamlingen DFS 1966/1. 
Dansk Folkemindesamling og Nordisk Institut for Folkedigt
ning. Kbh. 1969.



7. BØRNS TRADITIONER

Undersøgelser foretaget i England og USA og herhjemme 
siden 1958 af Erik Kaas Nielsen har vist, hvor vigtigt et 
studiemateriale børns traditioner er for traditionsforsk
ningen. Det er særligt skolebørns traditioner, man har un
dersøgt, og Kaas Nielsen har gjort den iagttagelse, at 
selvom en del af traditionsstoffet (spec, rimene, remserne 
og de første enkle lege) overleveres fra mor eller bedste
mor til det mindre barn, så er »det primære inden for 
skolebarnets mundtlige overlevering [....] dog det, der 
meddeles fra barn til barn eller måske oftere fra et en
kelt barn til en gruppe børn. I reglen går bevægelsen fra 
de ældre elever til de yngre, og sætter man 8 år som den 
normale skoletid, sker der altså et fuldstændigt genera
tionsskifte med 8 års mellemrum. I disse år modtager man 
og giver og er i større eller mindre grad med til at forøge 
det overleverede. Stoffet er naturligvis ikke uden nuan
cer inden for de forskellige aldersklasser. Hver årgang 
har i hvert fald sin holdning til stoffet« (1).

Det traditionsstof, man møder hos børn, er ikke blot 
rim og remser, sanglege og lege iøvrigt, men også i stor 
udstrækning fortællestof, viser og gåder, ligesom børn 
kan have deres egne skikke og undertiden også deres egen 
overtro. Tidligere havde man nok interesseret sig for dele 
af dette rigt varierede traditionsstof, først og fremmest 
børnerimene og legene, specielt sanglegene. Det hoved
synspunkt, man anlagde, var, at her stod man over for et 
spændende materiale, forsåvidt som det engang havde 
været kendt i de voksnes kreds. Nu var det »sunket ned« 
til børnene, som så passivt eller i mere eller mindre for-
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vansket form havde holdt traditionerne vedlige. Dette at 
rimene og sanglegene indeholdt reminiscenser fra traditio
ner, der engang havde været almindelig blandt voksne, 
var den væsentligste årsag til, at man overhovedet stude
rede dette stof. Samtidig er det vigtigt at være klar over, 
at når man optegnede rim og sanglege var det næsten al
tid som barndomserindringer: man spurgte gamle menne
sker om, hvad de legede, dengang de var børn. Først i 
1950’erne er man begyndt at optegne efter børnene selv, 
for at man derved kan analysere deres traditioner, mens 
de endnu er i brug. Under dette arbejde er det, at man har 
opdaget dels at børns traditionsrepertoire er langt større, 
end man hidtil har været klar over, og dels at børnene in
genlunde blot passivt bevarer eller forvansker, hvad de 
engang har modtaget fra de voksne. Som det er tilfældet 
med alle former for traditionsstof er også børnenes ka
rakteriseret ved det stadige samspil mellem tradition og 
fornyelse, mellen gammelt og nyt: i en sangleg bliver hof
mandsfruen til en spejderpige, i en tælleremse bliver Abra
ham til Anders And, i en historie bliver Rolf Blåskæg 
til en børnelokker, den gamle historie om den unge pige 
og den dumme unge mand foregår på et hotelværelse på 
Mallorca og den døde mand, der vender tilbage for at 
kræve det guldben, man har stjålet fra ham fortælles un
dertiden at være en trafikdræbt. I traditionsstoffet af
spejles, hvad der på en eller anden måde er relevant i bør
nenes hverdag. Deres rim og remser, deres historier og de
res viser har alle en forbindelse med den verden, børnene 
lever i. Traditionsstoffet præges af børnenes forestillings
verden.

Inden for den moderne traditionsforskning må man 
lægge hovedvægten på at undersøge børns traditionsstof 
i en række forskellige miljøer. Erik Kaas Nielsen har kon-
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centreret sine undersøgelser om den skole, han underviser 
på (2). Aktuelle undersøgelser andre steder fra i landet 
må være målet, og ved eksempelvis at følge skolebørne
nes traditioner klasse for klasse, vil man netop kunne få 
et værdifuldt materiale i hænde til belysning af tradi
tionsdynamikken inden for en periode af de 8 år, som 
børn normalt går i skole.

Det nye er altså først og fremmest, at man inden for 
traditionsforskningen kan formulere en videnskabelig un
dersøgelse som en skildring og en analyse af børns tradi
tioner i, hvad man kan kalde, deres eget miljø. Hermed 
får man noget at vide om traditionernes vilkår og deres 
funktion, når de er blevet accepteret af børnene. Vigtigt 
er det imidlertid også at sammenligne børnenes tradi
tionsstof med det øvrige traditionsstof, man kender fra 
det miljø, børnene som familiemedlemmer og samfunds
individer tilhører. Først gennem sådanne undersøgelser 
kan man i virkeligheden sige noget afgørende om, hvad 
der helt kan tilskrives børnenes selvstændige bidrag til 
eller prægninger af det traditionsstof, der lever børnene 
imellem, når de er sammen.

Når traditionsstoffet skal sættes ind i et historisk per
spektiv, støder man straks på den vanskelighed, at det 
kun i så ringe grad er blevet optegnet blandt børn i ældre 
tid. Ikke desto mindre kan der trækkes nogle væsentlige 
historiske linjer op for en række af traditionernes ved
kommende. Nogle få eksemper vil vise hvordan:

Tælleremserne, remser der bruges af børn, når de skal 
finde ud af, hvem der »skal være den«, har man ment 
var reminiscenser af urgamle hedenske trylleformler, og 
grunden til at børn i vore dage verden over har så rela
tivt mange tælleremsetyper fælles skyldtes, mente man, at 
vi alle engang har haft en fælles fortid, hvor alle børn
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talte på samme måde (3). Det er imidlertid uhyre lidt vi 
overhovedet véd om tælleremsetraditionen før omkr. 1850 
(herhjemme kendes kun en halv snes eksempler herpå). 
Først i sidste halvdel af det 19. århundrede har man et 
noget større materiale. Det drejer sig om ca. 300 remser, 
for størstedelens vedkommende optegnet af eller til E. T. 
Kristensen, og dem har Christian Lisse sammenlignet med 
ca. 1350 tælleremser, nedskrevet af børn fra hele landet 
i 1944. Resultatet af denne sammenligning blev en kon
statering af, at repertoiret stort set er blevet fornyet i de 
mellemliggende 50—75 år. Lisse mener, at det netop er 
fordi tælleremserne ikke overleveres »fra forældre til børn 
eller fra bedsteforældre til børnebørn, men tilhører i 
højere grad end andre remser børnenes egen kreds. Bør
nene henter gerne fornyelse udefra, men fornyelsen sker 
nok hyppigst, når der optages et nyt medlem i de legen
des kreds, f. eks. et feriebarn« (4).

Generelt kan der intet siges om tælleremsetraditionen 
før omkr. 1850. Enkelte remsetyper er dog på overbevi
sende måde blevet ført tilbage til latinskolernes måde at 
indøve de latinske talord på og til nogle katolske bøn
ner (5).

Sanglegstraditionen har indtil langt op i det 19. århun
drede først og fremmest tilhørt ungdommens legestuer, 
hvor man blandt andet sang, dansede og legede på samme 
tid. Vi véd, at børn kunne få lov til at sidde og se på 
karlene og pigerne, men de kunne ikke selv deltage, før 
de var konfirmeret. At børnene har lært sig sanglegene 
for selv at lege dem i deres egen kreds også i ældre tid, 
ved vi ikke meget om. Sikkert er det imidlertid, at efter 
sanglegstraditionen gik af mode blandt de unge menne
sker, møder man den optegnet som børnetradition. For 
de unge mennesker havde sanglegene flere funktioner,
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men fælles for de fleste af dem synes at være at kønnene 
kom i kontakt med hinanden gennem disse lege. Sammen
parringslegene har spillet en stor rolle, og de temaer, man 
byggede disse lege op over, afspejler ofte på en måde de 
unges problemer dengang. Et af dem var naturligvis selve 
frieriet. I sin grundigt kommenterede udgave af Dan
marks Sanglege (1931) har S. Tvermose Thyregod såle
des udskilt en lille gruppe under betegnelsen Brudefæ- 
stelse ved formynder. Det kunne være Herren fra Ninive 
eller Manden fra det røde hav i de unges sanglegstradi
tion. I de ældste lag af børnenes sanglegstradition møder 
man også denne type: man ændrede teksten lidt, men der 
var stadig tale om et frieri og Manden fra det røde hav. 
I nutidstraditionen er han imidlertid ikke ude for at fri 
for en anden. Han søger simpelt hen arbejde. Men som 
type betragtet er det stadig den samme sangleg.

En del af børns sanglege i dag kan føres direkte til
bage til de unges sanglegstradition i legestuerne, mange 
er imidlertid yngre som f. eks. Under den hvide bro, der 
er en omsyngning af en schlager fra 1. verdenskrig (6).

Inden for børns fortællestof har Erik Kaas Nielsen på
vist en gruppe historier, som alle er opbygget efter den 
samme model: man arbejder en uhyggestemning op for 
derpå brat at afbryde den med en helt uventet pointe (7). 
De herhenhørende historietyper er mange, men modellen 
er den samme, og efter denne model kan en dygtig for
tæller selv lave nye historier i den traditionelle stil. Blandt 
børn er disse historier aldrig tidligere blevet optegnet, 
men derimod ved man, at voksne fortællere har kendt to 
af disse historietyper. De kan under ét refereres sådan: 
man har taget leveren, lungen, et guldben eller en guld
arm fra en død mand (undertiden en hængt mand i en 
galge), som derpå to gange vender tilbage for at kræve
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det stjålne tilbage. Tredje gang han kommer, råber han 
ligeledes: Hvem har stjålet ... men så griber fortælleren 
(altså den døde) ud efter en af tilhørerne, idet han råber: 
Det har du.

I europæisk fortælletradition har man i det mindste 
siden middelalderen kendt netop denne historie, i den 
ældste tradition dog uden den dramatiske afslutning. Hi
storien er baseret på den meget gamle og udbredte tro, 
at en død måtte man ikke krænke. Gjorde man det, hæv
nede han sig, og først efter hævnen — efter at han havde 
skræmt de efterlevende fra vid og sans og havde fået det 
med sig i graven, som var hans — kunne han få fred.

Generelt kan henvises til Iona & Peter Opie: The Lore and 
Language of Schoolchildren, London 1959 (og 1963, paperback) 
samt til tidsskriftet Nord-Nytt 1971/1, hvori der dels finder en 
meget nyttig oversigtsartikel af Erik Kaas Nielsen: Barnetradition 
— en litteraturoversigt, og dels en række artikler med mange nye 
aspekter på børnefolkloren, bl. a. Erik Kaas Nielsen: Om skole
børns legeaktivitet i frikvarter og i fritid, Kirsti Markkanen: Om 
folkskolbarnens gåtor, Nina Fabricius: En landsby set i legeper
spektiv og Åse Enerstvedt: Barnetradisjon som forskningsområde. 
Endvidere kan henvises til Nina Fabricius: Udendørs børnelege 
på landet omkring 1900—1920. En etnologisk undersøgelse af 
børns legeforråd med eksempler fra et sjællandsk landsogn, Insti
tut for europæisk folkelivsforskning, Brede 1969 og til Marga
retha Forsgren: Räkneramsor i skolklassor i Uppsala (Svenska 
Landsmål 1970).
1. Erik Kaas Nielsen: Det lille folk. Om skolebørns skikke og 

vaner samt et udvalg af deres eventyr, ræddehistorier, gysere, 
skrøner, pral, efterlysninger, vrøvlehistorier, anekdoter, sket
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94 Børns traditioner
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