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Louis L. Hammerich fødtes 31. juli 1892 i København som søn af da
værende fuldmægtig i Justitsministeriet Kai August Hammerich og 
Camilla Louise, født Bentzen. Han giver i Erindringerne en oversigt 
over sin slægt: de direkte forfædre havde i ni generationer været em- 
bedsmænd: først som præster og rektorer og i de sidste fem slægtled 
jurister. Oprindeligt i Hertugdømmerne, og en stærk tilknytning til 
disse varede til 1864, da hans oldefar måtte forlade sin stilling som 
herredsfoged i Haderslev og hans farfar politimesterembedet i Flens
borg. Det var en typisk embedsmandsslægt; også alle sidegrene og 
næsten alle tilgiftede hørte til den højere embedsstand. Påfaldende for 
danske forhold viser ingen af stamtræets grene tilbage til bondestanden. 
Hammerich voksede således privilegeret op i et hjem med gamle kul
turtraditioner; hans skildring af de to bedstefædre giver et billede af et 
miljø, der i dag forekommer uendelig fjernt, skønt tidsafstanden er 
ganske kort.

Hammerich begyndte 1898 i den »dengang meget moderne« Gam
melholm Latin- og Realskole, derefter gik han i 1. og 2. mellem på 
Metropolitanskolen - man fristes til at sige: naturligvis - men allerede 
i 1905 flyttede den 13-årige til Roskilde, da hans fader udnævntes til 
kgl. borgmester dér. I Roskilde Katedralskole var han sin klasses facile 
prince ps, bestod 1910 den dengang nye nysproglige studentereksamen 
med den højeste gennemsnitskarakter i hele landet, og gav sig familie
traditionen tro til at studere jura.



66

Gymnasieårene i Roskilde - dengang endnu en charmerende pro
vinsby, ikke forstad - var en lykkelig tid for Hammerich. Udenfor sko
len var der gode muligheder for naturoplevelser på fjorden og ved cy
kelture i omegnen; han hørte til en kreds af jævnaldrende med rig ad
gang til selskabelighed i byens bedste familier; dertil kom udviklende 
diskussioner, ikke mindst af politisk art, med skolekammerater, hvoraf 
mange senere blev offentlig kendte personligheder. Familien til alle si
der var naturligt nok konservativ, men Hammerich blev i disse år 
radikal, med hældning til socialismen, antimilitaristisk og »temmelig 
antisønderjysk - det skammer jeg mig over - simpelthen trodsigt i ge
nerationsmodsætning til al den Slesvig-serttimentalitet og det ureflek- 
terede tyskerhad, som (yderst naturligt!) grasserede i min familie på 
både farfars og mormors side«.

Denne interesse for politik forlod ham aldrig; han diskuterede i studie
årene ivrigt med Herbert Iversen, Hartvig Frisch og andre venstre
orienterede, han var formand for det radikale Studentersamfund 1922- 
24 (»en af mit livs dumheder«), og som sådan erklærede han sig i en 
programtale for at være »en fjende af al tradition« - ganske morsomt, 
når man tænker på, at næsten hele hans livsgeming dementerede dette. 
- Tidligt ændredes hans antimilitaristiske holdning, og da den politiske 
udvikling i Europa tegnede sig dystert, tog han i Lis Jacobsens fodspor 
1929 offentligt til orde for en styrkelse af dansk forsvar, et skridt som 
dengang blev taget højst unådigt op i radikale kredse. Politiske læser
breve, ofte meget impulsive, skrev han mange af op igennem årene - 
han var selv klar over, at de nok ikke altid var særlig velovervejede; 
men han måtte have luft. Sidste gang han deltog i en større polemik, 
var i slutningen af tresserne; han advarede som emeritus imod de alt 
for vidtgående omkalfatringer på universiteterne. Skuffet indså han det 
håbløse i situationen, resignerede og blev tavs.

Jurastudiet forlod han efter eet semester og valgte tysk, dansk og 
latin som studiefag, men koncentrerede sig til slut om studiet af tysk 
til magisterkonferens, som han fik allerede 1915. To år senere ind
leverede han sin disputats, samme dag han blev gift med sin skole
kammerat Clara Flensborg, senere kendt som oversætterinde, præsident 
for den danske PEN-klub og europæisk præsident for Soroptimisteme.

Det er karakteristisk for Hammerich, at det ualmindelig hurtige 
studieforløb ikke beroede på en isolation fra alt uvedkommende: han 
deltog i studenterlivet og påtog sig tidkrævende hverv, var således for
mand for det filosofiske studenterråd, hvor han kritiserede den til dels
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meget upædagogiske tilrettelæggelse af forelæsnings- og studieprogram
mer; han var formand for de tyskstuderendes faglige og selskabelige 
forening Ulk und Emst, formand for alumnerådet på Hagemanns kol
legium og med til at redigere kollegiets festskrift 1913. Efter indleverin
gen af disputatsen aftjente han sin værnepligt, men blev allerede 8 
måneder senere hjemsendt efter ansøgning fra Dansk Røde Kors, og 
arbejdede nu et års tid ved dettes krigsfangekontor i Berlin. Her op
levede han i begivenhedernes centrum de sidste krigsmåneder, novem
berrevolutionen og den kaotiske efterkrigstid.

Ved det filosofiske fakultet fandtes dengang ingen kandidatstipendier 
og ingen faste eller løse assistentstillinger. Som alle andre måtte Ham
merich prøve at dække en del af familiens udgifter ved at give timer 
på forskellige københavnske skoler og på Officersskolen. Men allerede 
et år senere, umiddelbart efter Genforeningen 15. juni 1920, begyndte 
Hammerichs arbejde som sekretær ved den internationale grænsekom
mission, der med sæde i Sønderborg skulle udrede de mange detail
problemer ved fastlæggelsen af den nye grænse.

1922, i en alder af 29 år, blev Hammerich Herman Møllers efter
følger som professor i germansk filologi. Hans lærer Christian Sarauw 
og han enedes om at dele fagområdet på langs, således at hver læste 
over sine sproglige og litterære specialer fra middelalder til nutiden. 
Samarbejdet forløb gnidningsløst. - Ved Sarauws tidlige død i 1925 
blev Carl Roos Hammerichs nærmeste fagkollega. Roos’ arbejdsfelt var 
helt begrænset til den klassiske tyske og danske litteratur, og han var 
uden enhver interesse for sproglige emner eller middelalderfilologien. 
Hammerich havde ganske vist arbejdet med alle sider af faget, men 
indså nok, at hans egentlige evner lå i de sproglige og filologiske disci
pliner, og fremfor alt, at en deling af faget på tværs frembød mange 
fordele, også bortset fra, at den foreliggende situation fremtvang den. 
Den videnskabelige litteratur var svulmet sådan op, at det blev mere 
og mere umuligt for den enkelte virkelig at beherske hele faget; en 
arbejdsdeling kunne frigøre mange kræfter til videnskabelig fordybelse 
og derved også komme undervisningen til gode. En sådan deling havde 
fra gammel tid været anset for en selvfølge i faget dansk; alligevel 
vakte forslaget ikke ringe modstand i fakultetet. Nu påtog Roos sig 
undervisningen i litteratur efter 1600, Hammerich alle sproglige disci
pliner, herunder dialekterne og frisisk samt hollandsk, endvidere mid
delalderens og renæssancens litteratur. Det blev en stor gevinst for faget 
og dets studerende.
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Desværre blev samarbejdet med Roos ikke harmonisk; medens Ham
merich anerkendte Roos’ faglige kvaliteter og evne for åndrig litterær
æstetisk analyse, havde Roos næppe høje tanker om værdien af de ting, 
Hammerich beskæftigede sig med, bedømte ej heller Hammerichs lyst 
og anlæg til administrative gøremål positivt. De var vidt forskellige 
naturer, og Roos, andre evner ufortalt, var ikke nem at samarbejde med. 
Der var mange sammenstød, og nok var Hammerich som regel en 
smidig forhandler, der let fandt frem til kompromiser, men ved »ufor
standig eller ildesindet« modstand kunne han blive endog meget stædig.

Værre blev det, da der kom dybe politiske uoverensstemmelser dem 
imellem. Roos foragtede radikalismen og internationalismen, og har 
naivt ment at genfinde visse af sine idealer om handlekraft og offerbe
redskab virkeliggjort i nazismens Tyskland. Hans udpræget nationale - 
eller nationalistiske - sindelag blev dybt såret ved besættelsen 9. april, 
som han i sin fortvivlelse opfattede som en fortjent straf for det demo
kratiske Danmarks forsvarsnihilisme. Omvendt var Hammerich radikal 
fra sine unge dage, derfor fuld af afsky for nazismen, og mere og mere 
bevidst national. - Besættelsesårene medførte vanskelige situationer. 
Hammerich har i sine Erindringer af trykt de to taler, han holdt for 
de tyskstuderende den 10. april og ved begyndelsen af efterårssemestret 
1940: de er smukke vidnesbyrd om en besindig, klog og værdig hold
ning.

Hammerich passede sit embede samvittighedsfuldt. Han lagde et 
stort arbejde i forberedelsen af sine forelæsninger og øvelser og blev 
ved med at forny det pensum, han gennemgik. Det faglige niveau lå 
højt, kravene til studenternes arbejdsindsats var strenge. Men Ham
merichs form var alt andet end autoritær: han var tålmodig og venlig, 
altid villig til at diskutere faglige spørgsmål. Det bør fremhæves, at 
denne hjælpsomhed i endnu højere grad udfoldede sig uden for under
visningen. I sin træffetid, og som mangeårigt medlem af stipendieud
valget og senere som efor på Studentergården, har han hjulpet mange 
studenter, langt ud over de tyskstuderendes kreds, med økonomiske og 
menneskelige problemer. Og det blev ikke ved et enkelt velment råd, 
men ofte satte han utrættelig mange instanser i bevægelse, og han kun
ne følge vedkommende gennem mange år. Jeg tror, at det var sjældent, 
at der blev appelleret forgæves til ham; undertiden kunne man få det 
indtryk, at han lod sig misbruge; men jeg véd, at undervisningen og 
forholdet til studenterne gennem mange år beredte ham store glæder.

Der var i 20eme og 30eme mange og mange særdeles dygtige og



69

interesserede tyskstuderende. Man kan beklage, at der ikke fandtes 
nogen muligheder for at skaffe dem videnskabelige stillinger eller le
gater. Omkring 1930 fik man ganske vist de første timebetalte under
visningsassistenter, og det var et stort fremskridt for undervisningen. På 
den anden side betød det et krævende ekstraarbejde for de gymnasie
lærere, der tog disse timer og måske netop derfor ikke kunne samle 
sig om en forskningsopgave. Disse manglende udsigter for unge forskere 
har haft til følge, at der ikke i nogen af de store humanistiske fag, 
skolefagene, fandt en egentlig forskeruddannelse sted, således som den 
fandtes i Tyskland og især i Sverige.

Af nødvendigheden gjorde man en dyd. Man hævdede, at det var 
dansk tradition, at unge magistre med lyst og anlæg for forskning helt 
arbejdede på egen hånd, selv valgte deres emner, som regel ganske 
forskellige fra deres læreres - ofte vidste disse ikke engang, at der 
arbejdedes med en disputats. Således havde betingelserne været for 
Sarauw og Hammerich, således var de for deres elever, og er forment
lig således den dag i dag de fleste steder i de humanistiske fakulteter. 
Jeg er ikke sikker på det hensigtsmæssige i denne tradition, selvom jeg 
ikke er blind for, at den også indebærer gode sider. I hvert fald, den 
er forklaringen på, at Hammerich, modsat de samtidige svenske ger
manister, ikke dannede skole. De fleste af hans lovende studenter blev 
fremragende gymnasielærere; de få, der fik mulighed for at fortsætte 
med forskning, gik deres egne veje, enten i faget, som Peter Jørgensen, 
Gunnar Bech, Arne Spenter og jeg selv, eller helt/overvejende i andre 
fag, som Eli Fischer-Jørgensen, Heinrich Roos, Niels Danielsen, Helge 
Poulsen og Karl Clausen.

Det må endnu kort nævnes, at Hammerich ved siden af den store 
indsats, han øvede som universitetslærer, påtog sig ualmindelig mange 
administrative hverv, jeg tror flere end nogen af hans kolleger. I den 
Blå Bog opregnes 30 hverv, og han har siddet i utallige andre komiteer. 
I dem alle har han været særdeles aktiv, aldrig bange for at påtage sig 
det arbejde, der fulgte med. Han kunne li’ det! Her skal kun anføres 
de vigtigste: han var medlem af konsistorium fra 1936-45 og dets 
forretningsudvalg 1940-45, altså under krigens vanskelige år; Univer
sitetets prorektor 1944-45; i over 30 år formand for Translatøreksamens
kommissionen. Som formand for Lektoratsudvalget fra 1937-49 havde 
han fast kontor i Undervisningsministeriet og arbejdede ihærdigt på at 
forbedre de dengang usle økonomiske kår for de danske lektorer i ud
landet, og sørgede for stillinger til dem, når de vendte hjem; også her
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medførte krigstiden ganske særlige vanskeligheder. Han var med i en 
række komiteer for nordisk kulturelt samarbejde, som lå ham meget 
på sinde. Da der nogle år efter krigen blev dannet et internationalt 
germanistforbund, blev han dets første præsident, fra 1955-60, og 
var en strålende leder af kongressen i København i 1960.

Hammerich elskede at rejse. Allerede før sidste krig var han på 
månedlange studieophold i Holland, i Rom og på Grønland, og efter 
krigen var han ustandselig på farten, repræsentationsrejser, kongresser, 
gæsteforelæsninger, private rejser. Ud fra sin omfattende viden deltog 
han kyndigt i diskussioner på kongresser og symposier, eller med fag
fæller, som han opsøgte privat. Rejserne gik til alle europæiske lande, 
fra Island og Irland til Prag og Sovjetunionen; til Japan og Ceylon 
og ikke mindst til Alaska og USA. Efter kaldelse virkede han som pro
fessor Ordinarius i Utrecht, og havde overvejet at blive dér. Senere på
tog han sig gæsteprofessorater i Austin (Texas) og Kiel. Rejselysten 
forlod ham ikke med årene. Endnu som 81-årig fløj han til Alaska 
for i en uge at diskutere eskimosproglige problemer med en derboende 
forsker, og på hjemrejsen holdt han gæsteforelæsninger ved 10 univer
siteter rundt om i Canada og USA.

Til slut i denne oversigt over den ydre ramme skal nævnes det Ham- 
merichske hjems enestående gæstfrihed. Når Clara og Louis var hjem
me, var der ikke mange dage, hvor der ikke kom en eller flere gæster. 
Foruden omfattende privat selskabelighed var det videnskabsmand fra 
alverdens lande, som aflagde visit og som regel deltog i et af måltider
ne. Derved knyttedes et net af personlige forbindelser med ældre og 
yngre fagfæller. Hammerich følte selv, at disse kontakter udvidede 
horizonten og var til gavn for ham selv og også for dansk videnskab.

Den her kun i ydre omrids skitserede udstrakte administrative virk
somhed, universitetsarbejdet, rejserne og de personlige kontakter måtte 
sluge megen tid, sikkert så meget, at det alene kunne have taget en 
embedsmands fulde arbejdstid, ja mere end det. Man fristes til at 
spørge: hvordan kunne der blive tid og kræfter til overs til viden
skabeligt arbejde? Der er fremfor alt to forklaringer: Jeg vil først 
fremhæve hans umådelige flid. Han talte aldrig selv om den, og jeg 
mindes knap nok at have hørt ham sige, at han havde travlt. Men om
fanget af hans videnskabelige produktion er et uimodsigeligt vidnes
byrd om en enorm arbejdsindsats. Dertil må føjes: han læste og ar
bejdede meget hurtigt. Det behøver ikke at være nogen dyd. Men hos 
ham var denne egenskab kombineret med en klar intelligens og en
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misundelsesværdig hukommelse. Han huskede alt, selv navne på per
soner, han havde truffet flygtigt for mange år siden; indholdet af lit
teraturværker eller videnskabelige afhandlinger; de mange sprog, han 
havde beskæftiget sig med.

De videnskabelige anlæg viste sig hos den tidligt modne allerede i 
studenterårene; studiet ved det filosofiske fakultet bestod dengang end
nu ganske overvejende i en direkte indføring i videnskabelige problemer. 
Det gjaldt vist i særlig grad for faget tysk, der til gengæld i protest
aktioner beskyldtes for at lade hånt om den mere praktiske uddannelse 
af de vordende gymnasielærere. Hammerichs professorer var to højst 
ejendommelige og betydelige forskere, Herman Møller og Christian 
Sarauw, begge med en vid horizont, der ikke blot omfattede samtlige 
indoeuropæiske sprog, men også de semitiske. Herman Møller fantasi
fuld til det fantastiske, ikke mindst når det gjaldt germansk sagn
historie. Sarauw i mangt og meget Herrn. Møllers modsætning, nøgtern, 
kritisk, skeptisk overfor dristige hypoteser. Hammerich vedgår sin gæld 
til begge. I Sarauw fandt han næsten straks en faderlig ven, der på 
alle måder støttede, man kan vist godt sige protegerede ham i studenter- 
og kandidatårene. Herman Møller var en utilgængelig særling og en 
slet pædagog, i hvert fald set med gennemsnitsstudentens øjne; men 
Hammerich fulgte netop hans øvelser fra først til sidst, og en del af de 
emner, han senere tog op i sin forskning, bygger på inspiration fra 
Herrn. Møller. Hammerich dyrkede også andre studier end de germa
nistiske, læste således græsk og studerede især sanskrit og pali hos 
Dines Andersen.

Han kom hurtigt i gang med videnskabelige opgaver, fik allerede i 
sit andet studieår (1912) Filologisk-historisk Samfunds højeste pris for 
opgaven: »En kommentar til Deutschland. Ein Wintermärchen«. Aret 
efter besvarede han Universitetets prisopgave: »En indgående Under
søgelse og Fremstilling af Lyd- og Formlæren i Johan Rothes Dü- 
ringsche Chronik (1421)« og fik guldmedalje. Bedømmelsen frem
hæver den overlegne beherskelse af stoffet, og at de moderne thiiring- 
ske dialekter i vid udstrækning er inddraget til belysning af de mid
delalderlige sprogformer, og den sammenfatter: »dette flittige, dygtige, 
grundige arbejde spår godt om forfatterens fremtid«, en spådom Ham
merich ikke gjorde til skamme. Selve metoden svarer til den, Sarauw 
anvender i sine Niederdeutsche Forschungen, der til i dag står urokket 
som et mesterværk. Hammerich siger selv: »Jeg følte mig overmåde vel
tilpas ved dette strenge og præcise arbejde... jeg åndede og levede i
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sproghistorie dengang.« Desværre blev det ikke publiceret, og Ham
merich vendte, bortset fra universitetsøvelser, ikke tilbage til beslæg
tede undersøgelser.

Som disputatsemne havde Hammerich oprindelig tænkt på et om
fattende værk om udviklingen af tysk litteratur fra 1815 til 48, skildret 
på baggrund af de politiske rørelser. Første verdenskrig hindrede de 
nødvendige materialeindsamlinger på tyske biblioteker, og emnet ind
skrænkedes først til en behandling af Platen, Heine, Immermann og 
deres litterære strid. Også her viste det sig, at vigtigt materiale var 
utilgængeligt. Hammerich begrænsede sig så til et sammenlignende 
studium af Heines og Platens metrik. Hans interesse for metriske pro
blemer var vakt ved Herman Møllers øvelser, som ganske vist behand
lede den fra moderne verslære principielt forskellige oldgermanske og 
middelalderlige metrik.

Disputatsen »National og Fremmed. Om den rytmiske Teknik hos 
Heine og Platen« (1918) hviler på en grundig analyse af disse to dig
teres lyrik. Det drejer sig især om påvisningen af rytmiske varianter. 
Hammerich går hele tiden ud fra en realisation af versene ud fra 
meningen. Det betyder et brud på det stive, mekaniske metriske skema 
og frembringer til gengæld en meget levende rytme. Det er ganske 
fascinerende resultater, Hammerichs analyser fører til. På mig virker de 
som regel overbevisende, men det er givet, at netop realisationen af 
vers altid vil være stærkt tidsbunden, således at det næppe er muligt 
at nå definitive resultater. Det er beklageligt, at disputatsen efter da
tidens bestemmelser udkom på dansk; en del af det meget omfattende 
materiale burde have været tilgængelig for den internationale forsk
ning.

I disputatsen kom Hammerich udførligt ind på det interessante me
triske fænomen trykskifte og blev derved opmærksom på ejendommelige 
accentforhold i en lang række sammensatte ord. Betoningen kunne i 
højtysk opvise landskabsbetingede eller individuelle varianter, og der 
fandtes mange karakteristiske afvigelser fra de tilsvarende ord på 
hollandsk og dansk. Disse forhold behandles i et udførligt afsnit i 
disputatsen, og Hammerich tog problemerne op i stor historisk sam
menhæng i sit næste værk »Zur deutschen Akzentuation« (Vid. Selsk. 
Medd. 1921). Han gennemgår på over 300 sider et uhyre omfangs
rigt materiale til belysning af trykfordelingen i ældre tid. Det ligger i 
sagens natur, at netop accentforholdene i tidligere perioder kun lader 
sig erkende indirekte. I de ældste tekster, indtil ca. år 1000, findes
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ganske vist en del accenttegn i håndskrifterne. Hammerich gennemgår 
dette materiale og den videnskabelige litteratur omhyggeligt og kritisk 
og viser, hvor lidt der kan sluttes med sikkerhed. Mere udbytte finder 
han i en analyse af ordstoffet i versdigtningen. Han har fundet sit rige 
materiale ved at gennemgå flere hundrede tusinde vers, fra den al- 
littererende poesi til Goethe, en forbløffende arbejdspræstation på så 
kort tid. Også her er holdningen forsigtig og kritisk, selvom argumen
tationen lovlig stærkt er præget af de dengang herskende metriske 
teorier (der ikke behøver at være ringere end de nu anerkendte). 
Videre undersøger Hammerich udførligt de ældre grammatikeres og 
metrikeres ofte uklare angivelser vedrørende accentforholdene; det 
drejer sig om 53 værker af 42 forfattere mellem 1523 og 1818. På de 
sidste hundrede sider følger en analyse og systematisering af det omfat
tende stof; den viser, at der er forbavsende mange ordkategorier, der 
afviger fra den normale accentuation på første stavelse.

Bogen er et vægtigt bidrag til tysk sproghistorie, positivt anmeldt af 
kapaciteter som A. Meillet og Th. Frings, og man kan nok beklage, 
at Hammerich ikke fortsatte sine accent- og sine metriske studier. Det 
var typisk for Hammerich og ses også senere i hans forskerliv: når 
nogle års arbejde med et stof var resulteret i en større afhandling, 
mente han at have givet sit bidrag og forlod ofte vedkommende om
råde for stedse. Der var så meget spændende stof og så mange pro
blemer, der fristede, og han havde let ved at sætte sig ind i et nyt felt, 
selvom dette var væsensforskelligt fra hans tidligere arbejde.

Jeg nævnte før, at disputatsen om metrikken hos Heine og Platen 
var en indsnævring af en plan om at skildre den tyske litteratur i tiden 
1815-48. Imidlertid indeholder disputatsen en »Indledning« (s. 1-61), 
som afgjort ikke er nogen indledning til bogens emne, men er brud
stykker af det oprindelig påtænkte værk. Hammerich giver først en 
detailrig og levende skildring af Platens og Heines forhold til dansk 
litteratur. Platen lærte sig dansk og læste megen dansk digtning, ikke 
mindst Oehlenschläger, hvis værker i oversættelse - ofte foretaget af 
digteren selv - dengang spillede en vigtig rolle i tysk litteratur. Også 
Heine, som ikke læste dansk, kendte dem og anden dansk litteratur 
og var i det hele taget velunderrettet om danske forhold. Heine om
gikkes også H. C. Andersen venligt, selv om han ikke brød sig videre 
om hans digtning, hvad der vist ikke kan overraske.

Et andet afsnit i denne »indledning« belyser Heines og Platens kend
skab til orientens litteratur. Det er frugter af Hammerichs konferens-
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speciale »Den orientalske indflydelse på tysk litteratur fra det 17. til 
det 19. århundrede«. Emnet lå fjernt fra, hvad man ellers beskæf
tigede sig med i faget, men Hammerichs første arbejder er tydeligt valgt 
ud fra ønsket om en fornyelse; han ville tage helt nye discipliner op, 
ikke mindst litterære. I disputatskapitlet belyses især de to digteres 
forhold til den indiske og den persiske litteratur.

Om disse litteraturhistoriske emner udsendte Hammerich to mindre 
bøger i Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, i den for serien karak
teristiske sympatiske blanding af originale videnskabelige undersøgelser 
og en almenforståelig fremstilling. Hammerich havde som privatdocent 
holdt sin første øvelsesrække over Heines Deutschland, som han jo var 
fortrolig med fra prisopgaven; for øvrigt havde han med begejstring 
læst alle Heines værker som gymnasiast, og det havde været en væsent
lig grund til, at han valgte netop tysk som fag. Prisopgaven og fore
læsningen resulterede 1921 i bogen »Heine: Deutschland. Ein Winter
märchen«. Den udførlige indledning giver en letlæselig og læseværdig 
oversigt over de historiske og litterære forudsætninger for Heines bitre 
og morsomme satire; bogen slutter med en stof rig enkeltkommentar. 
Den udsendtes 1946 i nyt oplag.

Konferensspecialet om den orientalske indvirkning på den tyske lit
teratur afgav som nævnt stof til et afsnit i disputatsen. Hammerich 
fastholdt interessen i det næste årti og sammenfattede sine studier i 
bogen »Goethes West-Östlicher Divan« (1932). Den indledes med et 
forbilledlig klart og velskrevet kapitel om orientens betydning for 
Goethe fra den tidligste ungdom til hans høje alder, fra jødisk og 
arabisk til indisk og kinesisk litteratur, og om de vægtige orientalske 
motiver i Goethes digtning. Et højdepunkt når digterens interesse for 
orienten i årene 1814-19, og Hammerich kan polemisk mod tidligere 
forskere eftervise, at Goethes studier har været omfattende, baseret 
på den megen orientalske litteratur, der fandtes tilgængelig i oversæt
telse til latin eller moderne europæiske sprog.

En særlig inspiration for Goethe var fremkomsten i 1812-13 af en 
fuldstændig oversættelse af den middelalderlige persiske digter Hafis, i 
letflydende tyske vers ved den wienske orientalist friherre Hammer- 
Purgstall. Goethe kendte i forvejen Hafis og fordybede sig nu i denne 
digter og hans kulturelle og historiske forudsætninger. Frugten var digt
samlingen »West-östlicher Divan« (1819), af Goethe selv forsynet med 
en afhandling på godt 300 sider til belysning af Hafis’ orientalske bag
grund. Hammerich fremhæver med rette, at Goethes Divan er det
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første betydelige digterværk, hvori det er lykkedes organisk at sammen
smelte orientalsk og vesterlandsk ånd. Det beror på, at digteren til 
fulde har erkendt den orientalske kulturs jævnbyrdighed; dette i mod
sætning til tidligere forfattere fra Montesquieu og Holberg til Lessing 
og Wieland, hos hvem orienten kun er et ydre klædebon. Højdepunktet 
i West-östlicher Divan er Suleikabogen, hvori elskovsdigte udveksles 
mellem den 66-årige Goethe = Hatem og den 30-årige Marianne von 
Willemer = Suleika. Den bagved liggende korte kærlighedsroman do
kumenteres udførligt af Hammerich gennem citater fra dagbøger og 
breve. - Nok er denne bog, ligesom Heinebogen, en udløber af den 
allerede dengang forladte positivistiske litteraturbehandling, idet selve 
den litterære analyse indtager en beskeden plads. Men det er en char
merende bog: læseren fornemmer, at Hammerich har levet med stoffet 
i en årrække.

Af helt anden art er den sidste publikation fra de unge år. I 1921, 
samme år som bøgerne om den tyske accentuation og om Heines 
Deutschland, offentliggjorde Hammerich en afhandling om oprindelsen 
til det germanske svage præteritum. Dette dannes ved dentalsuffix 
(koge/kog-te; male/mal-ede; ty. koch-te, red-ete; engl. lo ok-ed < oe. 
loco-de) og er en fællesgerm. nyskabelse. Om dets oprindelse er der 
opstillet en mængde hypoteser, hvad der tyder på, at en overbevisende 
løsning ikke er mulig. Den ældste forklaring, bl. a. hævdet af J. Grimm 
og Fr. Bopp og som mange holder fast ved til idag, går ud fra en 
omskreven tempusform med tun/to do som hjælpeverb; altså he sai-d = 
he did say. Særlig for de gotiske svage prt.-endelser ligger denne for
klaring snublende nær. Den forudsætter, at dentalen i det svage præt. 
repræsenterer indoeuropæisk [ie.] dh. Vanskeligheden opstår ved, at 
nogle få verbers prt. kun kan forklares ud fra ie. t, mens dentalen i 
de normale prt.-former lige så vel kan gå tilbage til ie. dh som til t. 
Modstanderne af den klassiske opfattelse (omskrivningen med tun) 
har en stærk støtte i det svage perf.part. (gemal-t, gered-et), hvis dental 
bestemt svarer til ie. t. De mange ^-hypoteser har det til fælles, at de 
går ud fra verbalafledninger/endelser, som begynder med t. Hammerichs 
tese er, at et nomen agentis på ie. -te/-tô (nom. af -^r/-for-stammerne) 
er smeltet sammen med præsens af verbalstammen *es- »at være«. Ud
gangspunktet er det omskrevne futurum på sanskrit kartå-(a)smi, egent
lig: »ich bin der täter« = »ich bin der mann, der es tun will/kann« = 
»ich werde es tun«. Samme konstruktion vil i en anden situation lige 
så godt kunne udvikle en datidsbetydning: »ich bin der täter« = »ich
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habe es getan«. - Betydningsudviklingen er særdeles acceptabel, og 
Hammerich kan støtte sin tese med en række slående paralleller i andre 
ie. sprog. For at kunne forklare de forskellige endelser ud fra sin teori 
er han dog nødt til at opstille nogle ret indviklede detailforklaringer - 
samme betænkelige forhold gælder andres hypoteser. Det svageste punkt 
hos Hammerich er nok det, at -ter/-£or-stammeme (næsten) ikke findes 
på germ., mens de er hyppige i sanskrit, græsk, latin.

Gunnar Bech offentliggjorde 1963 i dette Selskabs Meddelelser en 
afhandling: »Die Entstehung des schwachen Präteritums«, hvori han 
forklarer nydannelsen som en forbindelse af en nominalform af verbet, 
hvorved ^-dentalen sikres, med prt.-endelser fra verbet tun - på sin 
vis et kompromis mellem de to hovedteser. Gunnar Bechs bevisførelse 
er gennemført med stor skarpsindighed og med større konsekvens end 
nogen af forgængernes; men også den virker meget konstrueret, meget 
hypotetisk. Hammerich anmeldte den, roste Gunnar Bechs stringens, 
men var skeptisk på en lang række enkeltpunkter, og det mundede ud 
i en generel afstandtagen fra de »matematiske kombinationer«. I en 
anden artikel genfremsatte han sin gamle teori, som efter hans eget 
udsagn var »måske min eneste helt selvstændige idé«. Den følgende 
polemik mellem Bech og Hammerich førtes med unødig skarphed fra 
begge sider.

Afhandlingen om det svage prt. var i lang tid den eneste i Hamme- 
richs omfattende produktion, som lå i fortsættelse af det han var op
lært i, den rekonstruerende sammenlignende sprogvidenskab, som var 
(næsten) enerådende før 1914. Herman Møller var gennem sine sam
menlignende semitisk-ie. studier blevet overbevist om, at der i ie. op
rindelig havde eksisteret laryngale konsonanter, som i rig variation fin
des i de semitiske sprog. Han har allerede for 100 år siden, samtidig 
med Saussure, gjort opmærksom på det og offentliggjorde i 1917 en 
afhandling derom i dette Selskabs Meddelelser. Kort efter bekræftedes 
formodningen om laryngaler i ie. gennem opdagelsen af hittitisk, der 
repræsenterer et ældre sprogtrin end de hidtil kendte. Det afstedkom 
en omfattende og til dels ganske ukritisk videnskabelig diskussion. Hol
ger Pedersen gav i 1938 en forbilledlig klar fremstilling i »Hittitisch 
und die anderen ie. Sprachen«. Den videreføres 1941 af Hans Hend- 
riksen i »Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die 
Laryngaltheorie«. Begge bøger blev udgivet af dette Selskab. - Ham
merich var en af bedømmerne af H. Hendriksens afhandling, blev 
stærkt engageret i disse problemer og offentliggjorde 1948 en afhand-
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ling »Laryngeal before Sonant«. Han søger at forenkle problemstillin
gen ved kun at regne med en enkelt laryngal i ie., han udfolder stor 
lærdom, bevæger sig suverænt gennem samtlige ie. sprog. Dette er så 
meget mere forbløffende, som han i mange år slet ikke havde publi
ceret på dette felt. Det er værd at jævnføre en passus i Erindringerne: 
»Det skyldes først og fremmest Herrn. Møller, at jeg i mange år havde 
ie. sproghistorie som en helt overvældende interesse«. Værdifulde er 
hans instruktive paralleller fra moderne germanske dialekter.

Laryngalteorien var en vigtig forudsætning for en afhandling om 
den germanske lydforskydning (1955), som giver meget mere end titlen 
siger. Den for de germ, sprogs lydsystem afgørende konsonantforskyd
ning, der siden Rask og Grimm har været et centralt problem i forsk
ningen, ser Hammerich på baggrund af konsonantstrukturen i alle 
vigtige ie. oldsprog; den klare fremstilling røber atter hans fortrolighed 
med en lang række sprogstammer. Dertil kommer morsomme paralleller 
fra dansk dagligtale. - Den følges op af en afhandling om den højtyske 
lydforskydning. Der indledes med en original og inciterende skildring 
af de germ, stammers forhistorie og ældste historie som baggrund for 
de sproglige grupperinger, der må formodes at gå forud for den skrift
lige overlevering. Megen lærdom og skarpsindighed udfolder Hamme
rich i en gennemgang af konsonantgeminationen i de ie. og de germ, 
sprog. Den skal i mange tilfælde skyldes en assimilation med den hypo
tetiske laryngal. Selve konklusionen, at den højtyske lydforskydning - 
ganske forskelligt fra den germanske - er slutfasen i sådanne gemina
tioner, forekommer mig dog ikke at være overbevisende.

Det store arbejde, Hammerich lagde i sine forelæsninger, blev i 
1930erne nedfældet i nogle lærebøger. Han havde ved et studiesemester 
i Holland sat sig grundigt ind i nederlandsk sprog, litteratur og kultur, 
og vedligeholdt sin store viden gennem årene. Den udmøntedes i en 
række populære afhandlinger samt i en lærebog i Hollandsk (1930, 
sammen med den hollandske lektor Martha Muuses). En »Kortfattet 
tysk Lydhistorie« (s.m. Eli Fischer-Jørgensen) kom 1935. »Tysk Fone
tik« (1934, s.m. Else Møller) er en særpræget lærebog. På grund af 
det tyske lydsystems enkelhed ligger tyngdepunktet i en jævnførelse med 
en række andre sprog, og bogen egnede sig fortræffeligt som indled
ning til de sproghistoriske øvelser, som dengang endnu dannede et solidt 
grundlag for hovedfagsstudierne.

Speciel omtale fortjener en lille bog fra 1935: »Indledning til tysk 
Grammatik«. På grundlag af øvelser over syntaks behandler Hammerich

Overs. Dan. Vid. Selsk. 197S-77 6
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en række almene sproglige fænomener, mens bogen har meget lidt at 
gøre med tysk grammatik i gængs forstand. Forudsætningen er især 
Otto Jespersen, også Saussure og diskussionerne i den københavnske 
Lingvistkreds, som Hammerich i dens første år deltog ivrigt i. »Ind
ledningen« er en levende introduktion til universitetsøvelser over de 
lingvistiske problemer. Jeg véd fra min egen undervisning, at den dan
nede et fortræffeligt udgangspunkt for diskussioner med de studerende. 
På en måde står den på skillevejen mellem den ældre sproghistoriske 
skole, Hammerich selv havde gået i, og de moderne strømninger i ling
vistikken. Hans lærere kunne ikke have skrevet bogen; kun Otto Jes
persen var i den ældre generation optaget af almene grammatiske pro
blemer, sprogets forhold til logikken, sociologiske synspunkter. Hamme- 
richs positive indstilling til det nye fremgår af flere bemærkninger i 
forordet: »Denne bog er ingen katekismus... Der skal tværtimod 
tvivles om alt, hvad der står i den... Jeg håber at denne bog hos 
nogle kan skabe uro om sproglige fænomener, der måske synes lette 
og døde som tørt hø, men er både levende og tomefulde, som ingen 
der vil prøve at beskæftige sig med et sprog - måske endda vil prøve 
at lære andre noget om det - kan lade ligge uden fare for, at hans 
undervisning og han selv i levende live bliver til støv.«

Denne åbenhed overfor den moderne lingvistik bevarede han ikke. 
Som mange andre trættedes han ved de stadig nye definitioner og de 
sig ustandselig afløsende, modsigende teoridannelser, som i de senere 
år ofte til forveksling ligner den vilkårlige spekulative sprogbetragtning, 
der var typisk for tiden før Rask og Grimm, og som sproghistorikeme 
i det 19. årh. nærede den største ringeagt for. I en anmeldelse af fest
skriftet til Hjelmslev (1949) anerkender Hammerich den struktura
listiske lingvistiks almindeligt accepterede nyvindinger (fx. fonemteorien, 
systembetragtningen), men fremsætter så en lang række indvendinger 
mod enkeltheder i afhandlingerne. Efter hans opfattelse skyldes fejlene, 
at forfatterne er blevet slaver af den Hjelmslevske glossematik, så de 
negligerer de sproglige kendsgerninger; eller også bliver deres fortolk
ninger skæve, i bedste fald unødig komplicerede. Kritikken rettede han 
især imod en afhandling af Paul Diderichsen, som sandelig indbød til 
det; men Hammerich har ikke forstået det experimentelle i Diderich- 
sens forsøg. Jeg vil tro, at Hammerich ikke har været klar over, hvor 
sårende hans kritik var formuleret. Hans egen bog på dette felt, »Ind
ledning til tysk Grammatik«, som jeg før omtalte med varme på grund 
af dens inciterende synspunkter, kunne en kritisk bedømmer med let-



79

hed have fundet lige så sårbare angrebspunkter i. En efterfølgende 
diskussion mellem parterne førte ikke til nogen forståelse. Hammerichs 
skepsis overfor den følgende menneskealders udvikling i den almene 
lingvistik blev mere og mere udtalt.

Den vigtigste del af Hammerichs videnskabelige værk falder indenfor 
middelalderfilologien. Også her lå forudsætningen i Herrn. Møllers 
upraktisk tilrettelagte øvelser, som kun de få udvalgte havde udbytte 
af. Som ofte senere var det nærmest et tilfælde, at han slog ind på 
den retning. Han blev i 1923 gjort opmærksom på et tysk 15. årh.s 
håndskrift i det Kgl. Bibliotek om en ungarsk ridders visionære ople
velser i St. Patricks Skærsild i Irland; en oversættelse fra latin. Ham
merich indsamlede på biblioteksrejser over hele Europa et omfattende 
håndskriftmateriale med henblik på at udgive teksten og belyse dens 
stilling i den rige middelalderlige visionslitteratur, hvis højdepunkt er 
Dan tes Guddommelige Komedie. Langt henne i arbejdet overraskedes 
han ved, at en posthumt udgivet bog af Max Voigt var kommet ham i 
forkøbet. Han måtte lægge planen om og koncentrerede sig om en 
udgave af det latinske forlæg til det tyske håndskrift. Den omfangsrige 
tekst, forfattet i midten af 14. årh. af en provençalsk munk, er over
leveret i ti håndskrifter fra 14. og 15. årh., foruden fire tyske og en 
tjekkisk oversættelse. Hammerich har kollationeret samtlige håndskrif
ter, analyseret deres indbyrdes forhold og bringer en kritisk tekst efter 
Münchener håndskriftet, med udførlige læsemåder fra de andre ma
nuskripter. Det er atter en flidspræstation af rang, ikke mindst im
ponerende, når man husker på, at udgiveren var nysproglig student og 
ikke klassisk filolog.

Den forholdsvis knappe indledning vidner om dybtgående kendskab 
til selv de mest afsides kroge i den religiøse middelalderlitteratur. Den 
blev senere i nogle afhandlinger suppleret med undersøgelser af hoved
personens identitet og hans historiske baggrund i Syditalien, endvidere 
de topografiske forhold på heltens pilgrimsfærd til Santiago de Com
postela, Finisterra og Donegal. Udførligt dokumenteres tekstens stilling 
i den ældre visionslitteratur og dens eftervirkning, ikke mindst på den 
gennem århundreder populære italienske roman Guerrino il Meschino 
af Andrea da Barbieri.

»Visiones Georgii« indeholder mange diskussioner over teologiske 
problemer af den skolastiske type. Hammerich satte sig grundigt ind i 
denne svært tilgængelige spekulationsfilosofi, deltog i kongresser om 
skolastik og var i mange år en samvittighedsfuld tilsynsførende ved

6*
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Det danske Sprog- og Litteraturselskabs monumentale »Corpus Philoso- 
phorum Danicorum Medii Aevi«. - Dengang den ungarske ridder 
Georg besøgte St. Patricks Skærsild, fik han et lejdebrev af den irske 
ærkebiskop af Armagh, Richard FitzRalph. Hammerich, der fulgte 
mange spor i disse år, kom til at interessere sig for denne højtbegavede 
kirkefyrstes omskiftelige levnedsløb og hans deltagelse i sin tids filo- 
sofisk/teologisk/politiske debatter. I »The Beginning of the Strife be
tween Richard FitzRalph and the Mendicants« (Vid. Selsk. Medd. 1938) 
giver Hammerich en overskuelig fremstilling af den bevægede tid, med 
pavedømmet i Avignon og de bitre fejder mellem tiggermunkene og 
det etablerede gejstlige hierarki. Bogens selvstændige bidrag er en kritisk 
udgave af to ikke særlig omfangsrige tekststykker, naturligvis på latin, 
med en grundig kommentar, der atter vidner om udstrakt lærdom.

I fortsættelse af arbejdet med »Visiones Georgii« ligger også bogen 
»Munken og Fuglen« (Kbh.s Univ. Festskrift nov. 1933), som be
handler den over hele Europa i mange variationer udbredte legende 
om munken, der ved at lytte til en fugls sang bortrykkes fra det jordiske. 
Han tror at have forladt klostret i nogle timer, men det viser sig at 
være 300 år. Dette som exemplum på, at de paradisiske glæder ophæver 
tidsfaktoren - tusinde år er for Herren som dagen, der svandt i går. 
Hammerich følger motivets vandring gennem landene og århundrederne 
og kommer især ind på folkloristiske synspunkter. Han regner med, at 
motivet oprindelig stammer fra Irland, og skildrer levende den kul
turelle betydning, som grundlæggelsen af irske klostre i Frankrig og 
Tyskland fra 7. årh. fik, ved at de i generationer blev centre for boglig 
lærdom og antikke traditioner. Dette irske tema var ham kært; han 
påtænkte at skrive en samlet fremstilling om Irland og Kontinentet i 
middelalderen. Det blev opgivet; men han vendte flere gange tilbage 
til emnet i levende foredrag, som siden blev trykt.

Forbindelsen til Irland trækkes også i bogen »Tristan og Isolde før 
Gottfried af Strassburg«. Gennem mange år havde Hammerich læst 
over de klassiske værker fra den tyske ridderdigtnings højdepunkt om
kring år 1200. I sin sidste universitetsøvelse læste han endnu engang 
over det mest betagende værk, Gotfrids Tristanroman, og han udgav 
indledningen om værkets forhistorie i Studier fra Sprog- og Oldtids
forskning (1960). Det er en meget engageret bog i sin beskrivelse af 
Tristan og Isoldes tragiske elskov, der sprænger alle menneskelige og 
moralske rammer. Hammerich giver en vidtfavnende udredning af de 
til grund liggende irske sagnmotiver, deres formodede omformning i
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Wales, og af de rekonstruktioner, som søger at genskabe de fragmen
tariske franske ridderromaner. Han fremsætter den teori, at den hypo
tetiske franske »Estoire« og afsnit af Geoffrey af Monmouths »Historia 
Regum Britanniae« går tilbage til fælles walisisk kilde. Hammerich be
toner dog selv, at dette og andet i bogen er ubeviselige hypoteser - 
ikke hos alle sagnforskere forbindes fantasien med nøgtern skepsis. Man 
kan beklage, at hans meget fine poetiske og psykologiske analyser gæl
der rekonstruerede tekster, mens han stopper dér, hvor det egentlige 
begynder, Gotfrids mesterværk.

I en række øvelser gennemgik Hammerich tekster fra den i over
vældende mængde overleverede tyske middelalderlige mystik. Beklage
ligt nok skrev han ikke en samlet fremstilling af dette svært tilgænge
lige, men dragende stof, som er beslægtet med den af ham behandlede 
visionslitteratur. Vigtig er en afhandling fra 1931 om Mester Eckeharts 
Trostbuch, hvori han ved en lang række konjekturer korrigerer de den
gang ret primitive udgaver. Dertil er føjet en udførlig skildring af de 
historiske og personlige forudsætninger for denne traktat.

I Konrad Burdachs monumentale værk »Vom Mittelalter zur Refor
mation« i 15 store bind indtager skildringen af den italiensk inspirerede 
bøhmiske renæssance i Prag under Karl 4. en central stilling. Værket 
fortaber sig i mange spor, mest vildspor, men netop de er ofte meget 
fascinerende. Burdach fremdrager her en før ikke særlig påagtet, ganske 
kort prosadialog, »Der Ackermann aus Böhmen«, skrevet kort efter 
1400. Det er typisk for Burdachs arbejdsmåde, at denne udgave, skønt 
selve teksten kun er på 30 sider, med indledning, kommentar osv. fylder 
ikke mindre end to bind på i alt 1275 sider. Hammerich anmeldte den; 
han er fuld af beundring for Burdachs lærdom og hans dristige, ånd
fulde hypoteser, der sætter den lille dialog ind i store kulturelle sam
menhænge - Prag/Italien/Piers Plowman og Wyclif/Augustin/Antikken. 
Trods beundringen for den store lærde er det en dræbende kritik. Ham
merich viser ved en minutiøs gennemgang, at selve udgaven (ved Alois 
Bernt) er baseret på forkerte håndskrifter (A + a-gruppen), og at man 
ved at vælge et andet (H) kan få en sprogligt og indholdsmæssigt 
mere tilfredsstillende tekst.

Burdach havde udfoldet stor skarpsindighed i en bredt anlagt under
søgelse for at identificere den (næsten) anonyme forfatter. Det hele 
faldt sammen som et korthus, da man ved arkivstudier påviste, at for
fatteren var Johannes von Tepl, rektor og byskriver i den sudetertyske 
by Saaz, som døde ca. 1414 som notar og byskriver i Prager Neustadt;
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endvidere, at mange af Burdachs realkommentarer er helt forfejlede, 
og endelig at Burdachs bredt udførte jævnførelse med Piers Plowman 
slet ikke er relevant, da den engelske allegori præges af satire over kir
kelige, politiske og sociale misforhold, mens den tyske dialog søger at 
udgrunde livets og dødens mening.

Denne anmeldelse var indledningen til en menneskealders arbejde 
med Ackermann-digtningen. Hammerich var dybt betaget af det yp
perlige retoriske kunstværk, hvori Ægtemanden lidenskabeligt anklager 
Døden for det meningsløse tab, han har lidt ved den elskede hustrus 
død, mens Døden henviser til sit ubestikkelige retsind, der ikke gør for
skel på høj og lav, til menneskelivets forkrænkelighed og til at livet 
uden døden ville være umuliggjort og meningsløst. - Hammerich holdt 
ofte foredrag om emnet og skrev en række afhandlinger om forskellige 
problemer i tilknytning dertil.

Allerede anmeldelsen af den Burdach/Bemt’ske udgave var koncen
treret om tekstkritikken, der på grund af overleveringens art ikke blot 
vedrører detailler i tekstetableringen, men hyppigt ændrer meningen på 
afgørende punkter. Hammerichs indvendinger vandt gehør, og en ud
gave ved Arthur Hübner (1937) tog vidtgående hensyn til Hammerichs 
kritik. Imidlertid havde Hammerich selv, bistået af Eli Fischer-Jørgen
sen, i 30me arbejdet videre med håndskrifterne, og i en lille bog »Der 
Text des Ackermanns« (Vid. Selsk. Medd. 1938) fremfører han en 
lang række bemærkninger om håndskrifternes værdi samt kommentar 
til udformning af de mange problemfyldte tekststeder, i tilslutning eller 
modsigelse til Hübner, hvem han bebrejder for stor eklekticisme. En 
del spørgsmål lader han stå åbne, idet han bebuder selv at ville udgive 
teksten.

Det gjorde han i en prøveredaktion 1944, som hvilede på H. Den er 
uden læsemåder eller kommentar, blot beregnet på universitetsøvelser. 
1948 »trådte arbejdet ind i et nyt stade«, idet der påbegyndtes et nært 
samarbejde med lektor, senere professor Günther Jungbluth. De udgav 
sammen »Der Ackermann aus Böhmen I« (Vid. Selsk. Medd. 1951). 
Foruden teksten med udførlige læsemåder er der en filologisk indled
ning, i hovedsagen udarbejdet af Jungbluth. Modsat Hammerichs tid
ligere fremhævelse af håndskrift H mener Jungbluth, at bl. a. jævn
førelse med den tjekkiske Tkadlek godtgør, at det ufuldstændige hånd
skrift E er det bedste. Derved fremkommer et helt nyt tekstgrundlag.

Det var meningen, at Hammerich og Jungbluth året efter ville ud
give en rytmiseret tekst, en udførlig realkommentar med forsvar for
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de mange konjekturer, samt en sammenhængende skildring af digteren 
og hans miljø. Det må beklages, at Hammerich opgav denne plan, 
fordi han i sjælden grad besad forudsætningerne for at skabe en over
bevisende syntese af de store åndshistoriske perspektiver, som denne 
tekst på grænsen mellem middelalder og renæssance indbyder til. Ham- 
merichs brud med planen kom ganske pludseligt. Han var ikke sikker 
på, at den af ham og især Jungbluth etablerede tekst hvilede på et sik
kert skøn, troede nok selv mest på sin oprindelige fremhævelse af H, 
altså prøveredaktionen. Og han var kørt træt i sin forgæves søgen efter 
den ægte tekst bagved de divergerende håndskrifter og tryk.

I sin anklage mod Døden bruger Ægtemanden nogle gange alarm
skriget zeter. Dette ord er specielt thiiringsk/østmellemtysk. I en af
handling fra 1931 satte Hammerich det lig med det nt. (te)-jodute, der 
også brugtes på dansk (dine brødre ... skrige iodut offuer dig, Jer 126). 
Han foreslog en interessant etymologi, med tilknytning til sanskrit yudh 
»kamp«, altså »til kamp hid/til kamp ud«. Han genoptog emnet i stor 
retshistorisk sammenhæng i bogen »Clamor« (Vid. Selsk. Medd. 1941). 
Alarmråb ved overfald, ildsvåde osv. findes overalt i primitive samfund. 
I middelalderens Tyskland bliver dette råb (zeterfwajen/jodut) til en 
teknisk del af anklagen mod forbryderen, der gribes på fersk gerning. 
Det var en hævdvunden opfattelse blandt tyske retshistorikere, at dette 
var et ældgammelt træk, fællesgermansk, ja måske indoeuropæisk. Ham
merich gennemgår kritisk de herhenhørende tekststeder fra sanskrit, 
fra Homer, fra romersk og keltisk ret, og viser, at alarmråb intetsteds 
optræder som specifik juridisk terminus. Det samme gælder de mange 
retskilder fra de oldgermanske folkeslag, Goterne, Burgundeme, Fran
kerne, Angelsakserne og de ældste nordiske. Derimod får anskriget i 
Sachsenspiegel med dens geografisk vidtrækkende indflydelse en vigtig 
processuel funktion i kriminalsager, nøje beskrevet i en lang række rets
kilder i middelalderens sidste århundreder, især fra det østtyske område.

Hammerich analyserer omhyggeligt landskabslove og stadsretter fra 
hele Tyskland med hensyn til lovbestemmelser angående drab, nød
værge, voldtægt og forbrydere grebet på fersk gerning. Han konstaterer, 
at alarmråb findes omtalt de fleste steder, men at det tekniske anskrig 
stort set er begrænset til de kilder, der står under indflydelse fra Sach
senspiegel. En udredning af de særprægede bestemmelser i Mühlhäuser 
Rechtsbuch viser en lidt ældre udformning. - »Clamor« er et vægtigt 
bidrag til tysk og almen retshistorie, som har vundet megen og fortjent 
anerkendelse. Måske trækker Hammerich dog skellet mellem det i man-
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ge love omtalte alarmråb, som enhver var pligtig til at efterkomme, 
og det processuelle anskrig lovlig kraftigt op.

De grammatiske begreber sprogvidenskaben siden antikken har opere
ret med, er naturligt nok fremgået af en analyse af græsk og latin. 
Siden slutningen af 19. årh. frigjorde man sig fra traditionen ved at 
se uhildet på sprog med stærkt reducerede flexionsmønstre, såsom 
engelsk og dansk. Men udgangspunktet vedblev dog at være sprog 
fra samme sprogæt. Den moderne lingvistik med dens forsøg på at nå 
til almengyldige definitioner af de sproglige kategorier, betonede nød
vendigheden af at inddrage sprog af ganske anden struktur, hvilket 
klart ville vise, at de hævdvundne kategorier kim havde relativ gyldig
hed. Dette gav stødet til Hammerichs arbejde med eskimoisk.

I »Indledning til tysk Grammatik« havde han fremsat en nok så 
speciel opfattelse af forholdet mellem aktiv og passiv og var af Thalbit- 
zer blevet gjort opmærksom på, at eskimoisk viser indviklede relationer 
mellem transitive og intransitive personalsuffixer, der kan knyttes både 
til nominer og verber. Fra 1931 fik Hammerich undervisning i vest
grønlandsk, privat hos Thalbitzer. Siden læste han på egen hånd tekster 
fra andre eskimosprog. Som sædvanlig nåede han hurtigt meget langt. 
Skønt han i 30eme fik offentliggjort mange og vægtige afhandlinger på 
andre felter, kunne han allerede i 1936 udsende sit største arbejde om 
eskimoisk: »Personalendungen und Verbalsystem im Eskimoischen« (Vid. 
Selsk. Medd. 226 s.). Der er her samlet et meget stort materiale fra 
samtlige eskimoiske dialekter fra Grønland til Alaska, idet han har be
nyttet hele den eskimologiske faglitteratur gennem mere end 100 år 
og selv excerperet tekster. Fremstillingsformen er kun tilgængelig for 
fagfolk, så jeg må nøjes med at fremhæve, at bogen regnes for at være 
meget betydelig.

Sommeren 1938 opholdt Hammerich sig sammen med Thalbitzer på 
Grønland, ikke mindst for at opnå samtalefærdighed. På grund af kri
gens fortrædeligheder overvejede han i 1943 at ombytte sin germanis
tiske lærestol med den eskimologiske, som han var bedre kvalificeret til 
end nogen anden; Thalbitzer frarådede med henvisning til den vigtige 
opgave, der ventede en germanist efter krigen.

Hammerich blev dog ved med at arbejde med eskimoisk sprog og 
folklore, siger selv i »Erindringerne«, at det meste af hans videnskabe
lige liv siden krigen er gået med studiet af eskimoisk. Han var på 
amerikansk stipendium hele sommeren 1950 på øen Nunivak uden for 
Alaskas vestkyst og optegnede tekster, grammatik og ordforråd; sproget
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er vesteskimoisk, stærkt afvigende fra det østeskimoiske i Grønland, 
Canada og ved Alaskas nordkyst. 1953 berejste han i flere måneder hele 
det vestlige og sydlige Alaska for at fastslå de vesteskimoiske dialekters 
grænser. Der foreligger en interessant rejseberetning, stykket sammen 
af lange brevcitater, værd at blive trykt.

De mange års beskæftigelse med eskimoisk blev til hans store sorg 
ikke afsluttet med et sammenfattende værk som hans bog om personal- 
endelseme. Han skrev nogle artikler om specielle emner (de eskimoiske 
kasus; russiske låneord i vesteskimoisk m.m.) og i kort form alment om 
de store sammenhænge: Eskimoernes oprindelse; forbindelsen mellem 
eskimoisk og aleutisk og den mere problematiske med indoeuropæisk. - 
Det efterladte meget omfattende materiale er overgivet til Københavns 
Universitets eskimologiske institut. En afhandling om en interessant 
billedskrift fra Nunivak udgives posthumt i Selskabets Skrifter.

Jeg har i denne oversigt over Hammerichs videnskabelige produktion 
kun omtalt de vigtigste værker. Tiden tillader ikke at nævne mange 
andre videnskabelige og populærvidenskabelige afhandlinger; de er an
ført i bibliografien. Af hans efterladte materialer vil noget blive publi
ceret i nærmeste fremtid, andet beror på det Kongelige Bibliotek.

Hammerichs videnskabelige indsats blev påskønnet ved optagelse i 12 
udenlandske lærde selskaber, i Sverige/Finland/Tyskland/Holland/Bel- 
gien/USA, og han var æresdoktor ved otte universiteter. Der blev ud
givet et festskrift ved hans 60-års-dag (skandinaviske forskere) og ved 
70-års-dagen (internationalt). Alt dette glædede ham. Intet betød dog 
så meget for ham som det, at han i en ung alder, i 1936, blev optaget 
i Det kgl. danske Videnskabernes Selskab. Han var meget virksom i 
Selskabets tjeneste. I 28 år, 1941-69, var han Selskabets redaktør, og 
han fremhæver den glæde, det beredte ham at samarbejde med arkivar 
Asger Lomholt ved dennes omfangsrige værk om Selskabets historie. 
Han var glad for at repræsentere Selskabet i komiteer og på kongresser. 
Han ydede en stor arbejdsindsats som formand i kommissionen for 
Pali-ordbogen og i kommissionen for udgivelsen af den oldrussisk-ne- 
dertyske håndbog. Han var lykkelig for sin daglige arbejdsplads i Sel
skabets sekretariat. Han forsømte nødig et møde i Selskabet. Hans vi
denskabelige indsats vil længe bevare hans navn. Vi vil ære hans minde!
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