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Forord

Man kan hylde Piø for mange ting, for hans viden, for hans evne til 
at formidle, for hans videnskabelighed, for hans organisationstalent, 
og fordi han kan fa noget fra hånden. Desuden er han god til at sam
arbejde og - ikke mindst - til at give plads til andre.

Vi har begge nydt godt af det og lært af det, for netop i samar
bejdet øser han af sine andre talenter. Han lytter, han spørger, han 
overvejer, han har fantasi, han er konstruktiv - også i sin kritik. Han 
kan desuden fastholde en stædig tro på, at man nok skal nå et resul
tat, selvom det ser sort ud.

Samarbejdstalentet har også været af betydning for arbejdet i 
Dansk Folkemindesamling. Det skal ikke skjules, at institutionen 
rummer en lille flok særdeles forskellige mennesker; og når man 
dertil lægger, at institutionen faktisk intet overhoved har, så har det 
nu og da været lidt af et under, at forskelligheden trods alt har været 
en styrke. Men det er tilfældet, og det skyldes ikke mindst Piø’s evne 
til at finde dét i forskellighederne, som samler.

Folkemindevidenskaben er et bredt fag med mange emner, og 
dets dyrkere har derfor, naturligt nok, måttet vælge specialer. Piø er 
specialist i gamle og nye viser, men han er også generalist. I princip
pet ved han det hele, og skulle det en enkelt gang ikke være tilfæl
det, så ved han næsten altid, hvor han skal begynde at lede efter det. 
Ved at favne bredt, har han frem for nogen kunnet opfylde de 
næsten encyklopædiske krav, der stilles til en medarbejder ved 
Dansk Folkemindesamling. En grundregel i hans arbejde har været, 
at se det store i det små, og ligegyldig hvor ubetydelig noget kunne 
se ud ved første øjekast, altid at forholde sig seriøst til det.

Og så vil vi takke Piø for venskab i mange år. Med takt har han 
grebet hjælpende ind, når det kneb, og han har glædet sig med os, 
når noget lykkedes.

Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen.
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FLEMMING G. ANDERSEN

»Laing sagde mig mundtlig«
Om Grundtvigs studierejse til England og Skotland, 1843

Det første udgivelsesprojekt som Svend Grundtvig var involveret i 
var en oversættelse af Engelske og Skotske Folkeviser, hvis første bind 
kom i 1842, da han blot var 18 år gammel. I forordet til det første 
hæfte gør Grundtvig opmærksom på det nære slægtskab mellem den 
danske og britiske tradition, både hvad angår indhold og form. Han 
noterer sig at

Alt [er] saa ægte nordisk, at enhver Nordbo der kjender og elsker 
sine Fædres Sange, vil i den med Glæde genkjende deres Aand og 
Tone. Denne Lighed afspeiler sig ogsaa i dens Udvortes. Verse- 
maalet er ganske det samme som vore gamle Kæmpevisers og ... 
Sproget i disse Viser bestaaer af lutter nordiske Ord og Former, 
(s. 14).

Grundtvig, hvis interesse for og indgående kendskab til det engelske 
sprog kan tilskrives barndomsvennen Dennis Browne (søn af den 
engelske legationssekretær i København), baserede sine oversættel
ser på ganske få udgaver af de britiske ballader (Pinkerton, Percy, 
Scott, Jamieson, Ritson). Men han var nok klar over, at disse sam
linger kun udgjorde et begrænset udvalg, og under en studietur til 
England og Skotland i sommeren 1843 lykkedes det ham at få et 
langt bredere kendskab til den britiske visetradition. Studieturen, 
der strakte sig fra midten af juni til begyndelsen af september, fore
tog han sammen med sin berømte far, N.ES. Grundtvig, som med 
finansiel støtte fra dronning Karoline Amalie havde fået mulighed 
for at opfylde et længe næret ønske om at se nærmere på de kirkeli
ge bevægelser på de britiske øer. Og hvad var vel mere naturligt end
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at tage Svend med, som jo stadig var i færd med sit udgivelsespro
jekt over de britiske ballader (det sidste hæfte kom i 1846).

Turen til England og Skotland fik en ikke ubetydelig indflydelse 
på Grundtvigs karriere inden for folkeviseforskningen, ikke mindst 
i forbindelse med det værk han blev mest kendt og rost for: Dan
marks gamle Folkeviser. Som Grundtvig anfører i sin programmati
ske »Plan til en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser« (1847, ss. 
29fr), er hans udgivelsespraksis delvis inspireret af den skotske udgi
ver William Motherwell; og det var netop på rejsen i 1843, at ^an 
først stiftede bekendtskab med denne »højlig fortjente mand«, hvis 
samling Minstrelsy. Ancient and Modern var udkommet i 1827.

Fra selve rejsen findes bevaret en del breve (udgivet af Ingeborg 
Simesen i Gads danske Magasin 1931), en rejsedagbog (der hovedsa
gelig angiver hvor længe Svend arbejdede på forskellige biblioteker, 
og hvornår og med hvilke transportmidler de rejsende ankom til og 
forlod diverse lokaliteter), og endelig - hvad er mest interessant for 
vor forståelse af Grundtvig som vise-udgiver - et hæfte han kalder 
»Studies in the British Museum & Alibi by Svenn Grundtvig - 
begun June 16th 1843« (DFS 69 D). Det er instruktivt at se nærme
re på netop disse noter for at fa mere at vide om, hvad det var for 
spørgsmål der optog ham i forbindelse med visestudierne.

De første optegnelser fra British Museum omhandler en række 
gamle, unavngivne engelske håndskrifter (hvorfra han citerer enkel
te ballade-lignende vers), men tidligt i studierne har Grundtvig 
øjensynlig fundet en udgave af Motherwells samling, for på de næste 
sider (6-8) citeres hyppigt fra dennes vurderinger af nogle af de 
udgaver som Grundtvig selv havde benyttet i sit første hæfte af over
sættelser; og hver gang drejer det sig om passager, hvor Motherwell 
gør opmærksom på at teksterne skal behandles med yderste omhu, 
og at man skal undlade at ændre noget i forhold til kilderne.

Hårdest er Grundtvig i sin kritik af Thomas Percy, hvis tilbøjelig
hed til at ‘pynte’ på viserne omtales over tre sider, og han nævner 
også, at »man kan da for Resten ikke stole paa Melodierne i John
sons Museum eller andre ældre trykte Samlinger, da mange af dem 
vist er nygjorte eller dog pyntede« (s. 11). Dog fremhæver han efter
følgende at hos både Herd og Finlay (hvis samlinger han heller ikke
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kendte før rejsen) findes viser der er »gort ærlig, og uden ... egne 
Rettelser« (s. 12).

Det fremgår således med al tydelighed, at Grundtvig i sommeren 
1843 var meget optaget af spørgsmålet om hvorledes viserne skulle 
præsenteres i udgaveform, og at han var ved at danne sig en klar 
mening om principperne herfor: visesamlinger skal afspejle kilderne 
uden nogen form for indgriben fra udgiverens hånd - og som be
kendt blev det hans klare standpunkt i den strid der kom til at præge 
den danske folkevisedebat i kølvandet på hans første »Prøve paa en 
Udgave af Danmarks gamle Folkeviser« senere i 1840’me (jvf. bl. a. 
Petersens artikel i Danske Studier fra 1905).

Som nævnt kaldte Grundtvig sit lille hæfte for »Studies in the 
British Museum« (med den senere tilføjelse »öc Alibi«), og det frem
går da også at notesbogen fulgte med ham på hele studieturen. I rej
sedagbogen nævner han at han gjorde studier også i Oxford, og ikke 
mindst i Edinburgh på Advokaternes Bibliotek, Universitetsbiblio
teket og The Signet Library, hvortil han og faderen fik adgang ved 
David Laings mellemkomst. David Laing var en af datidens kultu
relle giganter, som havde kontakter til de førende personligheder i 
den litterære verden, herunder William Motherwell, som han hav
de korresponderet med ved flere lejligheder. Rejsedagbogen omtaler 
hvorledes Svend Grundtvig og faderen blev modtaget i Edinburgh 
af Laing, og hvorledes han førte dem til de forskellige biblioteker, 
men den afslører intet om hvad de talte om, desværre. I lyset af 
Grundtvigs åbenbare interesse for tekstudgivelser må David Laings 
tidligere forbindelse med Motherwell (som var død allerede i 1837) 
have været et oplagt samtaleemne, men rejsedagbogen er tavs på 
dette punkt.

Under alle omstændigheder fremstår William Motherwell som 
en af de store inspirationskilder i Grundtvigs publicerede værker 
(herunder Efterskriftet til vise-oversættelseme fra 1846, og Plan til 
en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser), og dette forhold kan 
der ikke rokkes ved, selv om det er interessant at notere sig, at 
Grundtvig alligevel på et tidspunkt har faet sine tvivl vedrørende 
Motherwells egen praksis på udgivelsesområdet. Og her er det net
op at han henviser til David Laing; og det sker i det lille hæfte om
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»Studies in The British Museum & Alibi«, s. 24, hvor det pludselig 
hedder:

Laing sagde mig munddig at ikke heller paa Motherwell kan man 
stole. Da hans samling udkom i mange smaa Hæfter med stor 
Tidsforskjel, saa er de første upaalideligere end de senere og de 
sidste skulle være trofaste [?]. Buehan avslørede han som en 
Gavtyv, og jeg tror han gav Finlay og Kinloch samme Skudsmaal. 
Kun Jamieson troede han ærlig.

Der er ingen angivelse af hvor eller hvornår denne bemærkelsesvær
dige notits er skrevet, men det må i sagens natur ligge efter besøget 
i Edinburgh i august 1843. Det lader dog ikke til at Grundtvig på 
nogen måde har ladet sig slå ud af at hans forbillede bliver således 
draget i tvivl. Og i det hele taget var den kildekritiske fremgangs
måde ikke noget entydigt begreb i datiden. Grundtvig selv f.eks. 
havde en nonchalant holdning til de passager han citerer fra 
Motherwell i både Efterskriftet og Planen.

Hvorom alting er, bliver Laings bemærkninger over for Grundt
vig ikke afspejlet i Grundtvigs senere værker; og måske skal vi ikke 
tage Laings opfattelse alt for alvorligt, for i den lille studienotesbog 
efterfølges udtalelsen af følgende svada: (den eneste følelsesladede 
kommentar i hele hæftet):

NB. Laing er en Dødbider; som blæser ad »recited copies«. Nej, 
det skal staa paa gamle raadne papirer! saa bliver det først noget 
værd.

En tilsvarende karakteristik af Laing findes i Grundtvigs brev til 
Frederik Barfod dateret d. 20. august 1843, hvor han sammenligner 
Laing med yndlingsfjenden Molbech. Den højlitterære Laing har 
givetvis ikke imponeret Grundtvig, selv om han måske havde fat i en 
pointe med hensyn til Motherwell, som ganske rigtigt også foretog 
mindre ændringer i sin bearbejdelse af visematerialet. Men officielt 
holder Grundtvig på det udgivelsespolitiske område fast ved 
Motherwell som en af de forgængere han støtter sig til.
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Rejsen til England og Skotland var således med til at bringe 
Grundtvigs tanker om nye udgivelsesprincipper ind i faste rammer, 
og Laings randbemærkninger kan ikke ændre ved dette forhold. Ej 
heller den omstændighed, at der nederst på den pågældende side i 
hæftet (s. 24) er tilføjet:

Laing havde sikkert dog ret.
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SVEND NIELSEN

Agnetes melodier

Er visen om Agnete og havmanden et ypperligt eksempel på en 
middelalderlig ballade, eller er den en parodi på genren lavet kort før 
år 1800?

Den første opfattelse var den, jeg mødte i skolen, formidlet af 
både folklorister, filologer og litteraturforskere. Den anden er den, 
Iørn Piø har fremlagt bl.a. i sin disputats »Nye veje til folkevisen«, 
hvor han skriver: »De to ældste versioner af denne vise om Agnete 
og havmanden foreligger i skillingstryk fra slutningen af det atten
de århundrede: et Københavnertryk (Aa), som jeg vil påvise inde
holder den oprindelige vise, således som den er blev skrevet af en 
skillingsviseforfatter og et Haderslevtryk (Dø) der indeholder en 
bearbejdet version af visen i Københavnertrykket. Alle de versioner 
man kender fra folketraditionen i det nittende og tyvende århun
drede kan føres tilbage til disse tryk.«

Den skillingsviseforfatter som Iørn Piø henviser til og som han 
altså mener er forfatter til visen, er den fynske litterat L.H.S Win
ding, svigersøn til L.N. Svare (Svares enke) på hvis forlag visen kan 
konstateres at være trykt indenfor perioden 1783 og 1797.

Begge opfattelser underbygges med argumenter, hentet fra visens 
indre tekstlige indhold og holdning.

Der er imidlertid en side af visen som indtil nu ikke har været 
inddraget i diskussionen om visens alder, nemlig melodierne.

I melodibindet til Danmarks gamle Folkeviser er der trykt 33 
melodinedskrifter i forbindelse med teksttypen DgF 38: Agnete og 
havmanden. Det placerer gruppen som den 3. melodirigeste, kun 
overgået af DgF 376: Hr. Peders skriftemål på havet og DgF 271: 
Redselille og Medelvold.

Hvis Agnetevisen er ny, ligger det lige for at antage, at Agnete- 
melodien også er ny, specielt da det på forsiden af flyvebladet står 
angivet: »Under sin egen velklingende Melodie«.
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Var der nu blot tale om, at alle nedskrifterne kunne henregnes til 
én og samme velklingende Agnetemelodi, ja så var opgaven for os 
ret lige til. Vi skulle bare afgøre, om denne melodi virker som en 
melodi fra slutningen af 1700-tallet, eller om den ligner hovedparten 
af de melodier, der er nedtegnet til andre teksttyper indenfor DgF- 
viserne.

Men der er ikke blot tale om én Agnetemelodi. Ingen af de 33 
melodinedskrifter er helt ens, og mange ligner ikke hinanden overhovedet.

Heldigvis kan vi dog i vor undersøgelse koncentrere os om blot 6 
af de 33 melodinedskrifter. Nok er Agnete-melodierne nemlig op
tegnet over en periode på mere end no år, men seks af dem er meget 
tidlige, optegnet i perioden 1809 til 1816.

Hvis Iørn Piø har ret, er melodien altså nedskrevet måske blot 12 
år efter at visen er sendt på gaden, og alle seks melodier er i hvert 
fald skrevet ned, før der var gået 34 år. Det er disse 6 melodier, der 
bliver vore kronvidner.

Før vi går i detaljer med disse seks melodier, er det dog på sin 
plads at se hvad deres placering indenfor det samlede forråd af 
Agnetemelodier er. En nærmere dokumentation for de 33 melodiers 
indbyrdes gruppering må udskydes til en anden lejlighed.

5 af melodierne (DgF 38/1, 2, 3, 5, og 6) hører til Agnetevisens 
almindeligste meloditype. 18 af melodierne kan henregnes til den. 
Den kendes tilsyneladende ikke til andre teksttyper hverken i eller 
udenfor balladegenren.

Selvom de alle har en række fællestræk og har samme melodiske 
karakter kan de dog alle opsplittes i to undertyper med hver deres 
særtræk. De 5 omtalte melodier tilhører alle den ene af undergrup
perne, om end DgF 38/5 har en noget speciel udformning.

1 2 3 4 1 2 3 4

DgF38/l

(Ag-ne - te hun gik for sin Fa - der at eta ae. )--------------------------------------------------
1 2 1 2 3 4 5

ft ’’jTiii J iQl iHJ i?'=j

2* AGNETES MELODIER I9



DgF 38/2

DgF38/3

DgF3S/5

DgF38/6

der saae hun en Havmand fra Bunden opakred.

Den 6. melodi (DgF 38/4) er én af tre tilsyneladende individuelle 
melodier, idet de ikke findes i forbindelse med andre visetekster 
hverken i eller udenfor balladegenren. Det er den melodi, som kom
ponisten Kuhlau bruger som melodiforlæg til visen »Nu lider dagen
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så jævnt og trindt« fra skuespillet »Elverhøj«. Der er tale om en 
melodi, der melodisk og tonalt er helt på linie med melodierne til 
andre DgF-viser.

DgF 38/4

Tilbage er 12 melodier. Én af dem (optegnet 1911) synes klart afledt 
af en nyere melodiform, den vi kender som »På Tave Bondes ager«, 
mens de 11 sidste (alle optegnede efter 1840), med sikkerhed kan 
henføres til 6 forskellige melodityper, der hver især kendes i forbin
delse med flere andre DgF-teksttyper.

Det er de fem melodier fra den dominerende meloditype der even
tuelt skulle repræsentere Agnetevisens »egen velklingende melodi«.

1. Alle melodierne er klart durtonale, og det var melodier helt enty
digt i slutningen af 1700-tallet, men på den anden side er også 
mange af melodierne til andre DgF-tekster i klar dur, uden at de 
som helhed kan vurderes som yngre end de andre DgF-melodier.

2. Én af melodierne (38/3) udnytter 7 tonetrin over durgrundtonen, 
og ligner herved de moderne traditionelle melodier, mens DgF- 
melodierne generelt kun udnytter toneområdet op til 5 tonetrin.

3. I to af melodierne finder man eksempler på »moderne« treklangs
vendinger (DgF 38/3 og 5).

Hvilke træk svarer til den gamle ballademelodik, som man finder i defle
ste DgF-melodier?

i. Variationsbredden, d.v.s. forskellen mellem de fem melodier 
indenfor samme type er så stor at den langt fra altid er umiddel-
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bart gennemskuelig. (I nyere melodityper er forskellene for det 
meste ret ubetydelige).

2.1 tre af de 5 melodier er der ingen treklangsvendinger og generelt 
er melodierne grundliggende vertikalt tænkt, hvor man i melodi
er fra 1700-tallets slutning ville forvente at finde melodier, hvor 
man fornemmede en underliggende akkordfølge.

3. Den procentvise fordeling mellem trinvis bevægelse og spring i 
melodierne svarer langt bedre til ballademelodierne end til den 
nyere visestil.

4. Melodierne har et udpræget formelpræg forstået på den måde at 
små melodiske vendinger (af 1- eller 2 takters længde) dukker op 
flere gange i samme melodi. Det svarer helt til hvad man finder i 
ballademelodikken, mens det er langt mindre udbredt i nyere 
melodier.

Konklusionen af disse musikalske iagttagelser må være, at den melo
ditype, som de 5 melodier repræsenterer, hvis den ikke er fuldgyldig 
repræsentant for ballademelodikken så i hvert fald står den langt 
nærmere, end den står den melodik, man kan finde i slutningen af 
1700-tallet. Hvor gammel den er, kan man umuligt sige, men et fin
gerpeg kan være, at den synes at tilhøre et musikalsk lag, der er ældre 
end de melodier, man normalt finder i forbindelse med de såkaldte 
efterklangsviser, viser der stammer fra perioden ca. 1550-1650.

Lad os så prøve at vende vor problemstilling en omgang.
Hvis teksten til Agnetevisen er skabt mellem 1786 og 1797, hvordan 

kan den så have fået sine melodier? Lad os opstille mulighederne.

Der er komponeret en speciel melodi til teksten
Det er hvad skillingstrykket selv angiver tilfældet, idet der på titel
bladet står »Under sin egen velklingende Melodie«. Men hvis der er 
lavet en særlig melodi til Agnetevisen, må man forvente, at den har 
den samme karakter som andre visemelodier fra denne periode.

Det betyder, at det må være en durmelodi med tydeligt treklangs
præg og bygget på et underliggende akkordskema. Og først og frem
mest må man forvente, at den er så prægnant i sin udformning, at 
melodiforløbet var fastlåst, således at man kun fandt variationer in-
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denfor snævre grænser. Men dette melodisignalement svarer aldeles 
ikke til melodinedskrifterne.

Melodien er lånt fra en anden nyere vise
Det giver de samme problemer, som hvis visen var komponeret til 
lejligheden, foruden at vi ikke kender en sådan anden vise.

Melodien er lånt fra en anden DgF-vise
Agnetevisens strofeopbygning med de to verslinier efterfulgt af et 
kort omkvæd og afsluttet med en gentagelse af sidste verslinie er 
absolut usædvanlig. Det er de færreste visetyper, man nogenlunde 
uændret vil kunne overtage melodien fra. Den teksttype der kunne 
komme på tale er DgF 271, men kun tre af Agnetemelodierne ligner 
melodier, man kender til den, og de er allesammen optegnet på et 
meget senere tidspunkt.

Der var ingen melodi til visen, så folk var tvunget til selv atfinde en 
Det kan selvfølgelig forklare mangfoldigheden af melodiudform
ninger, men en vise som visesælgerne ikke umiddelbart kunne syn
ge for køberne, ville næppe blive solgt.

Den sidste mulighed er, at litterat Winding ikke blot lavede Ag- 
neteteksten som en parodi på middelalderballaderne, men også lave
de en parodi på deres melodier, der lykkedes så godt, at sangerne 
opfattede også den som ægte og videreførte den som sådan. - Den 
tror jeg ikke selv på.

Min konklusion må derfor være, at teksttypen og melodiformer
ne er udviklet sammen, og at det er sket over en meget lang tids
periode - langt mere end 34 år.
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RITA PEDERSEN

Di danske fruer i dansenn
En vise i Anne Basses håndskrift fra 17. årh.

»Di danske fruer i dansenn« er omkvædet til en version af visen om 
»Hustru og Mands Moder«, nedskrevet som nr. 68 i et visehånd- 
skrift fra 1610-1615 (arkivalsk betegnet som Anne Basses håndskrift) 
og udgivet i Danmarks gamle Folkeviser (DgF) som nr. 84 la. Sam
me version findes nedskrevet, formentlig afskrevet efter Anne Bas
ses håndskrift i det halvtreds år yngre Magdalene Barnewitz-hånd- 
skrift.

Visen om hustruen, der får sin første graviditet forhekset af sin 
svigermoder, er overleveret i endnu syv visehåndskrifter: Jens Billes

Side J2ÔV af Anne Basses håndskrift fra 1610-15 med slutningen af en 
lyrisk vise: »Medt hiertte ded ere ojfuer vonden« (Danske Viser IV, s. 2ji- 
j2, v/ H. Grüner Nielsen, 1915) og begyndelsen af »Hustru og Mands 
Moder« (DgF 84 la) med omkvædet »Di danske fruer i dansenn«.

Håndskriftet, hvis anlægger ikke er kendt, har muligvis været enten i 
Anne Basse (Korfitz Thott)s eller Anna Eriksdatter Thott (Franz 
Brockenhus)s eje. Otto Thott indlemmede det i sit bibliotek, hvorfra det 
overgik til Det kongelige Bibliotek.

Anne Basses håndskrift har - som flere af de overleverede visehånd
skrifterfra 16.-17. århundrede et stort ophold mellem hver viseindføring. 
Der er givetflere kvalificerede gæt på  formålet med disse tomme pladser: 
man har håbet på senere at kunne indføre .melodier eller titler eller man 
har villet anvende pladsen til rettelser og indførelse af noter. - Dette 
håndskrift harflere steder brugt pladsen til indførelse afsmå citater og til 
navne-, steds- og årstalsindføringer.
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visebog fra 1550’erne, Langebeks foliohåndskrift fra 1610 (afskrevet 
herfra i tre senere håndskrifter), Grevinde Christianes visebog og 
Grundtvigs kvarthåndskrift, begge fra midten af 1600-tallet. Des
uden findes visen i en afvigende version i tolv næsten enslydende 
nedskrifter i visebøger fra 16.-18. århundrede. En egen version af 
visen er trykt i Syvs visebog fra 1695, genoptrykt hos Abrahamson, 
Nyerup og Rahbek (1812-14), der endvidere bringer Grevinde Chri
stianes version og et par strofer af Anne Basses version. Der er ikke 
konstateret flyvebladstryk/skillingstryk med visen. I 1800-tallet er 
der endelig optegnet en stor almuetradition: DgF registrerer 35 
optegnelser.

Omkvæds- og navneligheder mellem nogle adelshåndskrifter og 
nogle 1800-tals optegnelser kan ikke forklares med de trykte udga
vers mellemkomst alene, så meget tyder på, at der ligger en FÆL
LES og formentlig mundtlig ældre tradition af folkelig oprindelse 
bag adelstraditionen og i8oo-tals-traditionen. Eksempelvis bruger 
Jens Billes version (ikke optaget i de nævnte trykte udgaver) navnet 
Ynerlylle til hustruen. Fire almueoptegnelser fra henholdsvis 1838, 
1841,1871 og 1884 bruger navnet Ingerlil, Ingerlille, Ingerlil og Inder-
li. - Og omvendt: Syvs hustrunavn Torelild går ikke igen i en eneste 
almueopskrift.

Kun én version, Anne Basses, har danseomkvædet. De øvrige 
adelsopskrifter har enten et omkvæd, der kommenterer sorgen over 
hustruens nød: »Det volder mig den ene, som jeg haver agt på« (Bil
le), »Det volder I, min rose« (Langebek) og »Det volder min egen 
rose, mit hjerte haver ej ro« (den afvigende version) - eller et om
kvæd, der kommenterer hustruens rejse hjem for at fa hjælp: »De/I 
rider så varlig igennem lunden med hende« (Christiane og Grundt
vig) og »De ride så varlig gennem lunden« (Syv) (alle omkvæd nor
maliserede).

De fleste folkelige optegnelser fra 1800-tallet har intet omkvæd, 
men enkelte har et omkvæd, der ligner de ældre adelshåndskrifters, 
idet de udtrykker sorgen: »Den elskov tvinger den frue så såre« og 
»Selv tvinger hun (sorgen) ham ene«, mens andre har et omkvæd, 
der minder om de yngre adelshåndskrifters og Syvs, idet de antyder 
rejsen: »Fare nu vel i lunden op under grønne skov«.
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Ingen af i8oo-tals-overleveringerne har altså Anne Basse-hånd
skriftets danseomkvæd, skønt en del har en navnelighed med hånd
skriftet: Hustruens navn Ellen, der går igen i opskrifter fra 1800-tal- 
lets slutning.

Visens emne, barselsnød, er uhyggeligt aktuel i såvel 16.-17. ^r^1- 
som i 19. årh., hvor et stort antal kvinder måtte dø i barselsseng. - 
Det falder derfor naturligt, at visen har et omkvæd, der enten kom
menterer sorgen eller hjemrejsen, mens et danseomkvæd er visens 
handling uvedkommende og virker påsat til en bestemt situation: 
dansens.

Iørn Piø er i »Nye veje til folkevisen« ikke i tvivl om, at der blev 
danset til den ældre folkelige visetradition - og at adelen abede efter. 
Udtrykket »adelsviser« i følgende citat betyder: viser, der er OP
STÅET i og har BEVÆGET sig i adelskredse:

Generelt kan siges om adelsviserne, at de afspejler disse højere- 
standskredses næsten umættelige behov for en stadig fornyelse af 
viser til dans. Man hentede idéer mange steder fra, og her lå inspi
rationen fra den folkelige bonde- og almuedans ligefor: man så 
den, oplevede den og deltog måske også i den, når karlene og 
pigerne i landsbyen - tilmed undertiden fra ens egne folkestuer - 
sang og dansede de gamle viser. Adelen har allerede tidligt været 
på visit i de folkelige miljøer, og når den trak sig tilbage og var i 
enrum, skrev den sine egne danseviser ...

(cit. Nye veje til folkevisen, s. 295).

Med hensyn til »Hustru og Mands Moder«, der ikke er overleveret 
i Vedels vise-arkiv og derfor ikke behandles i Iørn Piøs opdeling af 
den ældre folkeviseoverlevering i adels- og menigmandstradition på 
grundlag af Vedelskrivernes repertoirers særkende, så må man dog 
gå ud fra, at man i viseversionen i Anne Basse-håndskriftet har 
belæg for adelens efterabning. Der er i dette tilfælde ikke skrevet en 
særlig adelsvise, men man har overtaget en folkelig traditionsvise og 
har givet den et nyt omkvæd, der skal understrege dens funktion 
som: adelig dansevise, en dansevise for »danske fruer«. At vi her har 
at gøre med nostalgi (i dette ords bedste betydning) kan måske læses
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af, at der i omkvædet ikke står »Vi danske fruer«, men »De (og i sid
ste strofe: »7«) danske fruer«. Brugen af 2. og 3. person skaber en 
afstand, der kan udsige følgende: Vi danser en vise, sådan som man 
gjorde det i fruerstuerne i gamle dage.

Et lille håndskrift fra 1645, arkivalsk betegnet som Karen Chri- 
stensdatters håndskrift, med kun 18 viser kan vel understøtte anta
gelsen: at det 17. århundredes visesamlere ikke blot indsamlede viser
ne, men også interesserede sig for deres oprindelige funktion: ak
kompagnement til dans.

Under den første vise: »Aslaug Tordsøn og skøn Valborg« har 
skriveren indført en rimet sentens:

FINIS det er en Ende
Tag visenn nu J Hænde,
Och siung den lystig oc klar,
Att hver kan høre dig Aabenbar.

Med andre ord: Visen skal ikke blot læses, den skal synges. - Hånd
skriftet slutter med følgende lille strofe, der igen er en opfordring: 
Viserne skal ikke blot læses, ikke blot synges, de skal også danses - 
og er man for gammel og stivbenet til det, så må man i det mindste 
GÅ med rundt:

FINIS ENDE paa disse Sange,
hvo ey kand dantze maa efftergange.

Relevante kilde- og litteraturhenvisninger:

Anne Basses håndskrift, original i Det kongelige Bibliotek, København, reg. Thott 
775,2”, kopi i Projekt Visecenters arkiv, omtalt i DgF XII s. 359-61 af Erik Sønder
holm.

Karen Christensdatters håndskrift, original i Det kgl. Bibliotek, København, reg. Nks 
817,4", kopi i Projekt Visecenters arkiv, omtalt i'DgF XII s. 329-30 af Erik Sønder
holm.

Danmarks gamle Folkeviser (DgF), I-XII, specielt bd. II, III og X under numrene 84 
og 85-

Iørn Piø: »Nye veje til folkevisen«, disputats Odense Universitet 1985.
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BENGT AF KLINTBERG

Flugans bröllop

»Det finns tre ämnen: kärleken, döden och flugorna« 
Augusto Monterroso

»Flugans bröllop« (TSB F67) är en av Skandinaviens mest välkända 
äldre skämtvisor. Det är en visa som har bevarat sin popularitet in i 
vår tid. I Norge har bara en annan skämtballad upptecknats i fler 
varianter än den, nämligen TSB F58, »Bonden och kråkan« (Hansen 
1987). I Danmark och Sverige, liksom i Finlands svenskbygder och 
på Färöarna föreligger den i en stor mängd uppteckningar. Den 
finns även i tysk tradition. Där är den mindre elaborerad, men släkt
skapen med den skandinaviska visan kan inte betvivlas (Erk & 
Böhme 1893 nr. 164).

En representativ svenskspråkig text är den som Adolf Iwar Ar- 
widsson upptecknade i Finland (Arwidsson 1842,472 ff):

1. Thordyfveln låg på ängen sjuk,
- Trimtraderi trumma! -
Der söijde han sin käraste brud!
- Min ros och ädla blomma!

2. Thordyfveln sa’ till bromsen så: 
»Du fria för mig i flugans hof!«

3. Bromsen steg upp, han var ej sen, 
Han drog två stöflar på ett ben.

4. Bromsen for till flugans gård,
Och der stod flugan och kamma sitt hår.

5. »Thordyfveln har mig till er sändt, 
Om ni ville blifva hans käraste vän!«
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6. »Huru kan detta vara likt,
Thordyfveln är fattig och jag är rik?«

7. »Jag sitter uppä silfver fat,
Och äter socker och mycken god mat.«

8. »Och när jag sitter på kungens knä, 
så går thordyfveln i vall med fa.«

9. »Och när jag sitter på kungens bord,
Så går thordyfveln och påtar i jord.«

10. Bromsen sticknar vid dessa ord, 
Han slog till flugan, så hon föll till jord.

11. Flugan steg upp och snyfta och gret:
»Var detta på alfvare eller på lek?«

12. »Och när skall då vårt bröllop ske?« 
»Emellan pingst och midsommars tid, 
när flugor och myggor församla sig!«

13. Der blef bröllop med buller och bång,
Och loppan dansa med såestång.

14. Och bromsen vigde detta par,
- Trimtraderi trumma! -
De kallade honom för prosta far!
- Min ros och ädla blomma!

I TSB kallas visan »Fluens bryllup«, men egentligen handlar den 
inte så mycket om bröllopet som om frieriet som föregår det. Om 
man vill, kan man dela in texten i en prolog, ett huvudparti och en 
epilog. Prologen är att den kärlekskranka tordyveln sänder ut brom
sen som sin böneman för att fria till flugan. Den finns bara i de 
utförligaste uppteckningarna; hos Arwidsson har den fått tre strofer 
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(1-3). I många varianter, särskilt de yngre, böljar visan med att brom
sen (eller tordyveln själv) framför frieriet till flugfröken.

Scenen med frieriet utgör visans huvudsakliga innehåll, som i 
Arwidssons text omfattar nio strofer (4-12). Sedan flugan tagit emot 
frieriet, radar hon upp exempel på hur högt över tordyveln hon står 
på den sociala rangskalan. Hennes högfärd far bromsen (tordyveln) 
att tappa humöret. Han ger henne en örfil. Efter den hårdhänta till
rättavisningen accepterar flugan frieriet och tidpunkten för bröllopet 
bestäms. Epilogen (13-14) är själva bröllopsfesten.

De visforskare som har kommenterat »Flugans bröllop«, senast 
Olav Solberg i avhandlingen Den omsnudde verda (Solberg 1993, 
264fr), har främst fast sig vid det parodiska draget i visan. Det som 
parodieras är riddarvisans stiliserade skildringar av kärlek i medel
tida överklassmiljö. Aven en nutida lyssnare kan tycka att det är 
komiskt att flugan kammar sitt hår, men för en äldre tids publik 
förhöjdes komiken av att man här kände igen en vanlig balladfor
mel. Även slutomkvädet »Min ros och ädla blomma« måste ha fört 
tankarna till riddarvisornas poetiska omkväden.

Detta parodiska drag är med all säkerhet ursprungligt i visan. Det 
finns i det äldsta bevarade belägget, en strof som återges i Hans 
Mikkelsen Ravns Rhytmologia Danica från 1649. Strofen återges med 
två olika omkväden, i det ena fallet på danska och i det andra på ett 
förvrängt latin. Låt oss se närmare på den första texten (Grüner- 
Nielsen 1927-28 nr. XIV):

Bremsens Bud kom ridend i Gaard,
- Tranen trær paa Trommen -
Udstod Fluen vel svøbt i maar
- I Torn oc i Blommen.

I riddarvisoma är det som bekant den unge riddaren som kommer 
ridande in på gården och stolts jungfrun som står »vel svøbt i maar«. 
När samma scener förs ned till insekternas värld, och de agerande 
insekterna till råga på allt är kända för att trivas i dynga och annan 
orenlighet, då uppstår komik.

Det är likväl, menar jag, inte hela sanningen om »Flugans bröl-
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lop« att den är en parodi på riddarvisan. I de här raderna, min hyll
ning till en kollega som har lärt mig mycket om den äldre visan i 
Skandinavien, vill jag anlägga ett annat perspektiv. »Flugans bröl
lop« går även att inordna i en annan tradition: den europeiska fabel- 
diktnirigen. Jämför man visan med motiviskt besläktade djurfabler, 
blir andra drag än de parodiska tydliga.

Låt oss först slå fast vilken av visans aktörer som är huvudperso
nen. Det är flugan. Flugan är inte utbytbar mot andra småkryp. Det 
är däremot både hennes friare, tordyveln, och dennes böneman, 
bromsen. Tordyveln kan i danska och svenska varianter vara ersatt av 
en broms och i norska av en harkrank. I en del norska texter har art
namnet blivit ett personnamn, Thor Brynjulf (Landstad 1853 nr. 88) 
eller Tor Baggje (av svenska »torbagge«). Bönemannen kan vara en 
broms, en myra eller en mygga. Men flugan måste vara en fluga. 
Poängen i visan är att flugan är högfärdig därför att hon finns i 
människoboningar, till och med i kungens slott, och äter mat från 
silverfat.

Detta motiv har hög ålder i fabeldiktningen. I Jacques de Vitrys 
samling Sermones vulgäres från 1200-talet finns bland prediko-exemp- 
len en fabel om flugan och myran (nr. 189). Flugan (som här är av 
hankön) hånar myran för hennes fattigdom och skryter över att han 
själv lever i de rikas boningar, där han dricker ur guldskålar och äter 
från silverfat. Myran svarar att hon åtminstone lever ett tryggt liv, 
medan flugan riskerar att drunkna om han faller ner i något av faten. 
Och även om han lever kräsligt under den varma årstiden, så kom
mer han att gå under när det blir kallare, eftersom han inte har sam
lat något förråd för vintern.

Th. F. Crane, som har kommenterat fabeln, upplyser om att den 
finns i flera andra medeltida exempelsamlingar. I samtliga fall kan 
den föras tillbaka på en fabel som berättades redan av Phaedrus 
(Crane 1890, 210). Aven Frederic Tubach noterar flera belägg för en 
fabel med flugan och myran som aktörer (2096, Fly and ant dispute, 
2097, Fly and ant, nobility of; Tubach 1969).

Både till innehåll och budskap påminner fabeln om den mera 
kända Aisoposfabeln om skogsmusen och husmusen (AT 112). I 
båda fallen handlar det om två små djur som jämför sina levnadsvill-
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kor. Det ena djuret (flugan, husmusen) har sökt sig till det luxuösa 
livet i människans boningar och skryter över sin goda tillgång till 
föda. Det andra djuret medger att det är fattigare, men dess liv är i 
gengäld mindre riskfyllt. Sensmoralen är i båda fablerna att ett 
enkelt och tryggt liv är att föredra framför en ansvarslös, överdådig 
tillvaro som när som helst kan ta en ända med förskräckelse.

I en lettisk saga, återgiven i Oskar Dähnharts Natursagen, är det 
spindeln som ställs emot flugan. För längesen, berättar sagan, fanns 
det ingen eld på jorden, bara i helvetet. Kungen i riket lovade att den 
som kunde föra elden till honom skulle fa äta vid kungens bord. Be
löningen skulle också tillfalla alla hans efterlevande. En spindel 
släppte sig med sin tråd ner i helvetets avgrund och hämtade eld, 
men när han återvänt till markytan var han så trött att han somna
de. Då stal en fluga elden och flög med den till kungen. Han gav flu
gan den utlovade belöningen, och det är därför som man kan se 
flugor surra kring kungens och alla andra människors matbord. Men 
när spindeln vaknade och fann att flugan hade stulit elden, svor han 
henne evig fiendskap. Han böljade spinna ett nät för att fånga hen
ne, och det gör spindlarna än i dag (Dähnhart 1907,144).

Det gemensamma motivet i skämtvisan och dessa berättelser är 
att flugan hämtar sin föda från kungens eller rika människors bord. 
Motivet har utvecklats olika, beroende på vilket djur som är den 
andra aktören i handlingen. I skämtballaden är det en tordyvel, en 
enkel och hederlig bonde i insekternas värld, som har sin plats nära 
jorden och betesmarkernas dynghögar. Flugan kontrasteras mot 
honom: hon är högfärdig och inbilsk och ser ner på dem som inte 
lever i samma lyx och överflöd som hon. I fabeln om flugan och 
myran framstår flugan likaså som skrytsam men även som en 
ansvarslös livsnjutare utan tanke på morgondagen. I den lettiska 
sagan, slutligen, betonas flugans svekfullhet: hon drar sig inte för att 
inkassera en belöning som hon inte har rätt till.

Det är typiskt för djurfabeln att ställa två olika djur mot varandra 
och låta deras handlande illustrera mänskliga egenskaper eller 
mänskliga samhällsförhållanden. Visan om den högfärdiga flugan 
som brutalt väcks till insikt om sin litenhet är egentligen en fabel
idé, satt på vers.
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Jag hörde flera gånger den enastående finlandssvenska vis
sångerskan Svea Jansson sjunga »Flugans bröllop«. På ett ställe i 
visan brast hon alltid i skratt (vilket den som vill kan höra på beva
rade skivinspelningar) . Det var när hon sjöng den strof där flugan 
far en örfil som straff för sitt högmod.

För Svea Jansson och säkert många andra som sjungit visan har 
den strofen bjudit på mera än bara en enkel situationskomik De har 
också kunnat känna tillfredsställelse över att den inbilska flugan, 
med sitt förakt för den enkla tordyveln och hans arbete, blir satt på 
plats och kommer på bättre tankar.
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BENGT R. JONSSON

Hvad folket sjunger
Ewert Wrangel som pionjär inom skillingtrycksforskningen

I Nordisk Tidskrift 1895 ingår en längre uppsats (s. 240-266) med 
titeln »Hvad folket sjunger«. Den inleds på följande sätt:

Det har rådt och råder delvis ännu många oriktiga föreställningar 
om hvad som sjungits af folket d.v. s. den stora allmänheten i stä
derna och på landet, icke eller åtminstone icke egentligen de bil
dade. Man synes länge hafva antagit, att hvad folket sjungit under 
föregående århundraden ända in i vårt, företrädesvis var riddarvi- 
sor och ballader, de i inskränkt mening s.k. folkvisorna, som L. F. 
Rääf och andra i böljan af detta sekel samlade, och hvilka först 
utgåfvos af Geijer och Afzelius, under det Atterbom i Poetisk 
Kalender för 1816 meddelade några delvis bearbetade prof på den
na »folkdiktning«, och sedan i en bättre och fullständigare sam
ling »Fornsånger« af A. I. Arwidsson. Det är också nästan endast 
dylika visor af gammaldags anstrykning, som man äfven under det 
sista halfva århundradet samlat och utgifvit dels i enskilda publi
kationer af öfvervägande vitter eller af kulturhistorisk eller etno
grafisk art, dels i Fornminnesföreningarnas och nu senast i 
Landsmålsföreningarnas samlingsverk och tidskrifter. Och såda
na uppteckningar äger man nu från nästan alla delar af Sverige 
och äfven från det svensktalande Finland. Detta område, de 
egentligen s.k. folkvisornas, är således skäligen genomforskadt, 
om än de resp, samlingarna sällan äro tillfredsställande i rent 
vetenskapligt hänseende och det ännu återstår mycket att göra 
hvad bibliografien och den jämförande ursprungsforskningen 
beträffar.
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Författare till denna uppsats var Ewert Wrangel (1863-1940), littera
tur- och konsthistoriker i Lund, vid denna tid docent där. Redan i 
sin doktorsavhandling Det carolinska tidehvarfvets komiska diktning 
(1888) och än mer i boken Frihetstidens odlingshistoria - Ur litteratu
rens häfder 1718-1733 (1895) ägnade han dessa epokers visdiktning sitt 
intresse, och det var i förbindelse med arbetet på den sistnämnda 
boken som han under några år kom att på allvar syssla med vis
forskning, resulterande i uppsatsen »Några ord om folkets visor i 
uppteckningar och skillingtryck« (Samlaren 1894, s. 60-78) - häme- 
dan betecknad W1894 - och den citerade »Hvad folket sjunger«, i 
det följande betecknad W1895.

Ewert Wrangel tillhörde en adlig ätt av baltiskt ursprung, av vil
ken flera medlemmar gick i svensk tjänst på 1500-talet. En äldre 
släkting till Ewert - närmare bestämt hans farfars farfars farfars 
syssling - var fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), 
känd från svensk-dansk krigshistoria som segraren i sjöslaget vid 
Femern 1644 och som överbefälhavare för den svenska armén i Dan
mark efter Karl X Gustavs död 1660. Men han var också en väldig 
byggherre, och det är spåren av denna hans - trots krigsbyten - fred
ligare verksamhet vi än i dag kan beundra: Skokloster slott och det 
Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Ewert var son 
till en överste och två bröder blev generallöjtnanter, men själv valde 
han forskarens fredliga bana, och det var som sådan han sysslade 
med byggnadsverk, t.ex. i Lunds domkyrkas konsthistoria, förbindelser 
och stilfränder (1923).

Ewert Wrangels lärare i estetik med litteratur- och konsthistoria 
vid Lunds universitet var Gustaf Ljunggren, vilken 1890 efterträd
des som professor av Henrik Schück. Denne, fem år äldre än Wran
gel, var just då ivrigt engagerad i visforskning. Han fängslades av 
Johannes Steenstrups bok Vore Folkeviser fra Middelalderen (1891), 
recenserade den i (svensk) Historisk Tidskrift 1891 och skrev i Steen
strups anda sin egen välkända uppsats »Våra äldsta historiska folk
visor« (också den publicerad i HT 1891). Under denna sin tid i Lund 
knöt Henrik Schück personliga vänskapsband med Steenstrup, 
Edvard Lehman och Axel Olrik (med vilken han i skrift debatterat 
frågan om »lekare och ballader«, se Samlaren 1891, s. 44-57). Under 
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1890-talets första hälft intog således visforskningen en central ställ
ning inom ämnet estetik vid Lunds universitet: professor Schück 
ägnade sig åt medeltidsballaderna och Lars Wivallius (biografi och 
visedition 1893-95), hans docent Wrangel åt det senare 1600-talets, 
1700- och 1800-talets visor. Under det att Schück (då i Uppsala) 
tagit initiativet till den 1884 inledda utgivningen av zjoo- och 1600- 
talens visböcker, sökte nu Wrangel finna 1700-talsvisböcker bl.a. ur 
allmogemiljö.

Ar 1898 återvände Schück till Uppsala för att där tillträda profes
suren i samma omfattande estetikämne, och Ewert Wrangel blev 
hans efterträdare i Lund. När på Schücks initiativ de båda professu
rerna 1918-19 uppdelades på vardera två ämnen (och huvudbenäm
ningen »estetik« försvann), valde Schück för egen del litteraturhi
storien, Wrangel däremot konsthistorien, dit han vid det laget allt
mera hade koncentrerat sin forskning (även om Esaias Tegnér, som 
bekant biskop i Växjö, där Wrangel växte upp, ständigt var föremål 
för hans intresse).

Paradoxalt nog är det i sin egenskap av konsthistoriker Ewert 
Wrangel gjorde den insats som kanske blivit mest uppmärksammad 
inom visforskningen. Sommaren 1905 besökte han Dädesjö gamla 
ödekyrka i sin småländska hembygd. Han upptäckte då de välbeva- 
rade målningarna från 1200-talets slut eller o. 1300 i kyrkans trätak, 
av vilka tre illustrerar Staffanslegenden. Wrangel sammanställde 
dem med Staffansvisan (nu TSB B 8, SMB 39) i sin uppsats »Staf
fan stalledräng i ord och bild« (Svenska Studier tillägnade Gustaf 
Cederschiöld, Lund 1914, s. 257-277), och sedan dess har de, särskilt 
bilden med Staffan vattnande hästarna, städse figurerat i diskussio
nen om Staffansvisan (en kopia i full skala, utförd av konstnären 
Göte Hennix, av just denna bild finns sedan 1958 i Svenskt visarkiv). 
Tillsammans med medeltidsarkeologen Otto Rydbeck publicerade 
Wrangel den utförliga presentationen Medeltidsmålningarna i Däde
sjö och öfuergången  från romansk stil till gotik (Sthlm 1918), alltjämt av 
betydande värde fast den nu bör kompletteras med senare arbeten 
om mäster Sighmunds målningar av främst Bengt G. Söderberg och 
Marian UUén.

Men Ewert Wrangels ojämförligt viktigaste insats på visforsk-
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ningens område utgörs dock av de två nämnda uppsatserna från 1894 
och 1895.

Utmärkande för båda dessa är att Wrangel, samtidigt som han 
betonar vikten av balladforskning, starkt understryker att balladen 
blott är en av de många visgenrer folk sjungit och sjunger. Han räk
nar upp ett stort antal sådana genrer eller kategorier (W18%, s. 
242F). Efter en genomgång och exemplifiering följer ett viktigt 
stycke (s. 25if.):

Dessa nu anförda exempel och i korthet genomgångna visgrupper 
ådagalägga ju af huru skiftande beskaffenhet folkets omtyckta 
visor äro. Dessa hafva också det mest olikartade ursprung, här
stamma från skilda tider och från både till skaplynne och till vär
de skilda författare. Det återstår att säga några ord om denna sista 
fråga rörande ursprunget och ftrfattame, en fråga, som hittills 
endast för de gamla balladernas vidkommande är behandlad, 
ehuru visserligen ännu icke uttömmande.

Äfven om man numera icke tror, att en folkvisa diktar sig själf 
eller uppstår såsom en produkt af kollektivpersonen »folket«, så 
anser man dock allmänt, att »folkvisorna förskrifva sig icke från 
vitterlekare till yrket, utan från allehanda godt folk, gesäller och 
djeknar, munkar och soldater o.s.v.«, såsom R. Bergström yttrar i 
Nordisk Familjebok (art. »Folkvisor«). Härvid är att märka, att 
han, liksom de flesta, med »folkvisor« synes i grunden mena icke 
allt hvad folket sjunger, utan egentligen de äldre visorna, företrä
desvis balladerna. Folkvisor skulle vara »sådana visor, som 
uppkommit hos själfva folket, af detta ofta och gärna blifvit sjung
na samt genom muntlig tradition förts vidare och hållits vid lif«. 
Någon ovisshet råder hvad som här menas med »folket«; ordet har 
visserligen förut förklarats betyda nationen i sin helhet, men synes 
äfven af Bergström ofta användas i motsats mot »de bildade«, 
liksom i förevarande uppsats. »Folk« blir därför icke liktydigt med 
»slödder« eller »pöbel«. Att emellertid äfven och just de gamla 
visorna, till och med balladerna, först uppkommit hos de bildade 
och därefter så småningom trängt ned till folket, synes allt mer 
och mer blifva erkändt. Och denna process: att efterhand spridas
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bland allmänheten i allt vidare kretsar, blifva dess verkliga egen
dom och sjungas under en längre eller kortare tid, hafva alla popu
lära visor undergått, vare sig de härrört från »konstdiktare« eller 
»folkdiktare«. Få af de visor, som hafva de senare till författare, 
t.ex. de typiskt folkliga »fångevisoma«, torde vara af den beskaf
fenheten att de upptagas af de bildade och blifva omtyckta hos 
dem; och många visor af diktare ur folkets led blifva aldrig popu
lära ens hos detta. Däremot hafva andra visor af lyrisk eller episk- 
lyrisk form, hvilka uppkomna bland de bildade spridts till folket 
och därefter upptecknade från folkmunnen intagits i samlingsverk 
och visböcker, på detta sätt återgått till de bildade. Och så har 
förhållandet varit med de i vårt århundrade hos oss upptecknade 
balladerna. Denna visvandring kan ytterligare utsträckas så, att 
visorna från uppteckningarna åter vandra ned till folket, såsom 
vanligt med skillingtrycket till mellanhand. Så finner man under 
förra hälften af seklet många skillingtryck med visor direkt häm
tade ur Geijer-Afzelius’ eller Arwidssons samlingar till och med 
försedda med dessa utgifvares anmärkningar (t.ex. Staffanssången 
och några hos Arwidssons meddelade Julsånger). På detta sätt få 
samlingsverken äfven en praktisk betydelse.

Att de såsom »folkvisor« upptecknade gamla dikterna »upp
kommit hos själfva folket«, d.v.s. de icke-bildade, är således i de 
flesta fall alldeles oriktigt. Men huru har man att förklara detta, 
då visorna ju genom sin naivitet, sin okonstlade ton och sitt enkla, 
objektiva uppfattningssätt ovillkorligen hafva en folklig karakter? 
Jo, helt enkelt därigenom att de bildade under den tid, då visorna 
diktades (slutet af medeltiden och början af nyare tiden), verkli
gen stodo på en sådan naiv ståndpunkt. De, som under den tiden 
räknades till de bildade, skulle i afseende på kunskaper och stäm- 
ningslif icke stå högre än de obildade nu för tiden. Det är detta 
som man alltför ofta glömmer: att bildningsnivån höjts under 
århundradenas lopp.

Detta slags överväganden hade egentligen inte gjorts tidigare inom 
svensk forskning.

Särskilt i ett avseende framstår Wrangel som den verklige pion-
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jären, nämligen i betonandet av skillingtryckens roll. Han skriver 
(W1894, s. 64) att Rickard Bergström

hade den stora förtjensten att taga hänsyn till och framdraga det 
rika och i så hög grad vigtiga skillingtrycket, hvilket hittills till 
större delen förbisetts dels af okunnighet, dels af andra, besynner
liga skäl. Svårt är nämligen att förstå, huru forskare på detta 
område kunna lemna å sido vår förnämsta litteraturhistoriska källa 
till kännedom om hvad folket sjungit och sjunger; detta skilling- 
tryck har ju också varit, och är ännu delvis, den förnämsta viskäl
lan för det sjungande folket sjelf. Förr än vårt skillingtryck, både 
äldre och yngre, blir genomforskadt, förr kan intet objektivt 
omdöme fallas rörande visornas spridning och betydelse för fol
ket.

Det är riktigt att bibliotekarien Bergström, en mångkunnig och 
också som visforskare duglig man - främst känd för sin nya upplaga 
av Geijers & Afzelius’ visedition - hyste stort intresse för skilling- 
trycken och väl kände Kungliga Bibliotekets samlingar därav (vid 
vilkas uppordning och katalogisering dåvarande bibliotekstjänstem- 
annen August Strindberg varit sysselsatt). Men någon samlad bild 
av deras roll sökte Bergström inte ge, och han syns aldrig ha insett 
deras betydelse på det sätt Wrangel gör i sitt programmatiskt for
made uttalande.

Skillingtrycken kan enligt Wrangel bidraga till svaren på flera 
frågor rörande visorna inom de skilda folkvisekategoriema (ffl189$, 
s. 240): »hvilken utbredning, hvilken spridning hafva dessa visor 
haft?« - »huru vet man att folket en längre tid sjungit dessa »folk
visor«?« Det rör sig således om att söka fastställa visors popularitet 
vid skilda tidpunkter (JV1895, s. 242):

Väl händer det, att en visa, som inkommer i skillingtrycket, aldrig 
blir populär eller en längre tid sjungen. Men finner man en visa 
tryckt i en mängd upplagor på olika orter och under en längre 
följd af år, måste det ju angifva, att den blifvit mycket spridd; och 
då kan man med skäl kalla den en folkets visa, äfven om man åt
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ordet »folkvisa« gifver en speciel, mera inskränkt betydelse. 
Påträffar man så den ifrågavarande visan äfven i med melodier 
försedda uppteckningar från folkmunnen i flera varianter samt 
slutligen i de högre klassernas skrifna eller tryckta visböcker, då 
må väl dess - om jag så far säga - absoluta popularitet vara kon
staterad.

Det är på nu antydda sätt man kan och bör sluta sig till en viss 
större eller mindre spridning, långvarigare eller mera öfvergående 
popularitet. Vid ett sådant tillvägagående skall man sannolikt 
blifva böjd att fråntaga mången dikt hedersnamnet »folkvisa«, 
liksom man tvärt om till folkets visor skall komma att räkna mån
ga, som nu alls icke hafva något att göra med »folket«.

Wrangel lämnar en utmärkt redogörelse för vilka tryckerier, som 
producerat skillingtryck (W1894, s. 71-75) och berör då även frågan 
om visornas försäljning eller »kolportering«. Han följer företeelsen 
fram till samtiden (s. 75):

Den förnämsta försäljningslokalen för skillingtryck har under de 
senare årtiondena varit hos »C. Kihlberg, Södermalmstorg«, som 
bestält visor från flera olika tryckerier. F.n. finnas i Stockholm 
några mindre sådana, från hvilka visor utgå, icke sällan af dålig 
beskaffenhet eller med revolutionär (socialistisk) tendens.

Om innehållet i vistrycken skriver han eljest bl.a. följande (JV1894, 
s. 78), som bildar avslutningen på uppsatsen ifråga:

Det bästa, som folket sjunger, utgöres ännu i dag, bredvid några 
spridda rester af de gamla »folkvisorna«, af våra stora skalders dik
ter. En visbibliografi skulle fullständigt bekräfta detta. Afen sådan 
skulle man också kunna se, huru förvånande snart dessa dikter 
blifvit folkets egendom. Huru intressant voro det icke att under
söka t.ex. när Bellmans många visor och skämtskrifter först 
utkommo bland allmänheten - många anträffas i skillingtrycket 
långt innan Fredmans-verken utkommo samlade - och i hvilken 
grad och omfattning de bibehållit sig i folkmunnen! Och på sam-
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ma sätt kan och bör förfaras med de många populärblifna dik
terna af Dalin, fruarna Nordenflycht och Lenngren, Franzén, Val
ierius, Wallin, Tegnér, Nicander, Dahlgren, Runeberg, Beskow, 
Bottiger, von Braun, Sehlstedt, Wennerberg, Snoilsky, för att icke 
tala om alla »dii minores«. Detta är en fråga, som man i littera
turhistorien, både i monografier och i större öfversigter, hittills 
alltför mycket förbisett; och dock är det en af de mest vigtiga 
uppgifterna rörande kännedomen om litteraturens etnografiska 
och kulturhistoriska betydelse denna, att undersöka i huru hög 
grad våra konstdikter blijvitfolkets visor.

Detta, skall man betänka, är skrivet flera år före det att John Meier 
publicerade Volkslied und Kunstlied in Deutschland (1898) och Kunst
lieder im Volksmunde (1906). Åtskilligt av tankegångarna och defini
tionerna hos Meier finner vi föregripet av Wrangel. Jag anser det 
vara på tiden, att sådant framhålls, eftersom Wrangels uppsatser icke 
sällan lämnats obeaktade även inom nordisk forskning.

Wrangel behandlar även frågan om det inte minst för skilling- 
tryckstexterna relevanta spörsmålet om variantbildningen (PKrtfpj, s. 
252-256): »Liksom folket hämtar sina visor från alla håll, så bearbetar 
det dem godtyckligt, ‘diktar med’ om man så vill. Det förändrar och 
omkastar och stroferna, bortager somliga och tillägger nya. Dessa 
‘nya’ äro emellertid ofta hämtade från andra visor.« Ett antal bely
sande exempel följer.

Wrangels båda uppsatser är, såsom framgått av det föregående, av 
programmatisk karaktär och har i Sverige blivit vägröjande. Själv 
övergick han till andra områden, men såväl en uppsats som K. P. 
Lefflers »Snoilskys Kung Erik på folkets läppar« {Ny illustrerad tid
ning 1897, n. 47) som August Bondesons Visbok (1902-1903) med dess 
för dåtiden ovanliga visutgivning efter meddelarerepertoar och 
omfattande många olika viskategorier har inspirerats av Wrangels 
synpunkter. Än viktigare är emellertid, att det just var hans syn på 
skillingtrycken, inte minst som mätare på olika visors popularitet 
under bestämda tidskeden, som anammades av Ulf Peder Olrog 
(1919-1972) i hans otryckta licentiatavhandling från 1952, Studier i 

folkets visor. Det var under arbetet på denna som Olrog alltmera
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upplevde det som högeligen önskvärt att ett svenskt visarkiv inrätta
des. Det kom också till stånd Desideriadagen 1951. Ewert Wrangel 
skulle faktiskt kunna inräknas bland Svenskt visarkivs faddrar.

Kanske mer än annorstädes har i Svenskt visarkiv skillingtrycken 
kommit att bli ett av de centrala forskningsområdena. Olrogs arbete 
ägde rum i visst samarbete med Svenska Litteratursällskapet (grun
dat av Henrik Schück), som då sökte fylla luckan 1700-1830 i Sveri
ges nationalbibliografi (mellan Collijns och Linnströms verk). Det 
var därför denna period som blev föremålet för Olrogs under
sökningar. I min egen otryckta licentiatavhandling från 1958, Äldre 
svensk visdiktning och vistradition, ingår en kommenterad för
teckning över de svenska skillingtrycken före 1700 (det äldsta da
terade är från 1583) och i min doktorsavhandling Svensk balladtradi
tion I (1967) ägnas kap. 3 åt skillingtrycken med balladinnehåll (det
ta som ett förarbete för editionen Sveriges Medeltida Ballader}. Som 
huvudarbetet på området framstår emellertid Margareta Jersilds 
grundliga doktorsavhandling Skillingtryck. Studier i svensk folklig vis
sång fôre 1800 (1975); hon lyfter (s. yf.) mycket riktigt fram Ewert 
Wrangels pionjärgäming. Eva Danielson bedriver forskningar i skil- 
lingtrycksproduktionens sista skede i Sverige, hittills resulterande 
bl.a. i två uppsatser (i Sumlen vyjc) resp. 1981) om J. H. Chronwall, 
omtalad redan av Wrangel som »ynglingen« Chronwall (W 189s, 
s. 243).

Men vi svenska forskare har inte haft förmånen att som vår dan
ske vän och kollega Iørn Piø kunna studera skillingtrycksutgivnin- 
gen med tillgång till producenternas egna arkiv: Sølves Sangforlags 
och naturligtvis först och främst »1800-tallets skillingsvisekonge« 
Julius Strandbergs. Ewert Wrangel skulle säkerligen ha varit den 
förste till att gratulera Iørn Piø.
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ERIK DAL

Schønings Visebog
ÿj skillingsviser i et samlebindfra c. 1750

De følgende sider har ikke bibliografisk eller boghistorisk hovedsig
te, men forsøger - ved signalement af én »bog« - at skitsere skil
lingsvisemarkedet på Holbergs tid. Dette synes forsvarligt, fordi det 
pågældende samlebinds første ejer har samlet viserne meget bevidst, 
ordnet dem efter genre, pagineret dem fra i til 824 og tilføjet et alfa
betisk register; dette har 155 titler, ikke blot fordi mange tryk inde
holder mere end én vise, ialt 138, men også fordi der fornuftigvis ind
føjes markante titler som Axel Tordsøns Vise og Bonde-Plage. Derefter 
er det hele samlet i ét dagligdags halvbind med ordet Viser i guld
ramme på ryggen. Adskillige viser har lidt en smule skade ved be
skæringen, som egentlig var unødvendig pga. genrens ensartede ydre 
form; ét sted er en ødelagt linie omhyggeligt tilskrevet på foregåen
de side. En lignende omhu viser ejeren ved at skrive sit navn på den 
første vises anden side - til identifikation for bogbinderen. Denne 
endte med formatet 163 x 93 mm og en salmebogslignende tykkelse 
omkring 60 mm. Numrene i det følgende skyldes en yngre blyants
nummerering med romertal. Titler og citater er normaliseret.

Alle viser er selvfølgelig sat med frakturskrift af meget forskellig 
størrelse. Yderpunkter er 69: Axel Tordsøns Vise, med 24 sider à 32 
linier, og diverse tryk med 8 sider à 18-20 linier. Med antikva sættes 
næsten kun de stadige latinske rimord i den muntre 83: »En Moder 
havde en FiliumJ Han drak gerne Cerevisiam«. Mange tryk er pyn
tet med dekorative eller figurative friser og vignetter, evt. sammen
sat af røskener, de kun bogstavstore dekorations-elementer. Navnet 
Evert W.E med antikva under en stor vignet på nr. zo er det ikke 
lykkedes at finde i kunstner- eller forfatterlexika.
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Praktisk talt alle titelblade er svært overlæssede, typisk med en 
overtitel, første linie af visen eller viserne og - vigtigt som blikfang 
- titlen på den vise, der angives som melodi. Dertil kommer ofte et 
træsnit af speciel eller, hyppigere, bredere anvendelig karakter; bin
dets første og sidste vise er gode exempler.

De fleste viser er som disse to »Trykt i dette Ar«, og bogtrykke
ren nævnes simpelthen aldrig. De fa angivne trykkeår ligger altid i 
første halvdel af 18. århundrede. Interessantere er derfor, at en del 
viser omhandler historiske begivenheder, og at også disse sker i det
te halve århundrede fra 1710 til en række royale hyldestdigte fra 
i74orne. Datidens strøm af sådanne tryk var uendelig, og at rækken
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ikke fortsætter, turde være et stærkt argument for at datere hele sam
lingen til senest 1750.

Forfatternavnene er også fa, og selv digtere som Søren Terkelsen 
og Peder Dass, Kingo og Brorson findes repræsenteret uden navn, jf. 
det følgende, især om 25.

Samlingen indledes af 22 tryk med 33 salmer, trøstesalmer og ånde
lige viser, deriblandt et par for søfolk; der anes en nedtoning i den 
egentlige salmekarakter undervejs. Forfatternavne mangler som 
sædvanlig, og forbogstaver som P. H. L., M.H., A.M., O.D., 
H. H. S. betegner undertiden kun oversættere eller udgivere. Mange 
salmer er gamle, således 12: Det gyldne ABC (Alene paa Gud sæt håb 
og lid, med en i 1739 trykt efterligning som nr. zj), 17-, Niels Held
vads Du dødelig’ menneske, her omgår, og 14 Majmånedssang (Al 
verdens skaber med god besked) med forfatter P.J. R. - Peder Jensen 
Roskildes omskrivning af den gamle verdslige majvise. Til gengæld 
begynder 8 med Brorsons Ak, min rose visner bort, der jo er fra 
i73orne.

23-27 (8 digte) knytter sig til den første gruppe, men er mere spe
cielle. 23 er Tvende nye viser af hr. Peder Das om hans møjsommelige 
og sygdomsplagede liv. Både Min elskelig tilhører, min smukke kir
kefar, og En krop opfyldt af grus og sten er ikke bare af, men om den 
således markerede forfatter; de synes meget private og klagende, 
men smukt er det, at man af den første har kunnet sammenstille en 
så positiv og prægtig salme som vor salmebogs nr. 8: Om alle mine 
lemmer / var’ fold af idel sang.

25;/^« datters klagesang, har helt undtagelsesvis (med antikva): 
»Imprimatur: J. F. Ramus. Peder Bengtsen.« Matematikprofessoren 
Ramus er historisk nok, men om Peder Bengtsen har Ehrencron- 
Müller ingen oplysninger og kender endda kun trykket på anden 
hånd. Er det en spøg? - Om Jomfru Dorothea, en martyr- og mira
kelhistorie fra 1589, handler 27: Der man skrev tusind femhundred 
år, / dertil ni og firsindstyve.

Så skifter tonen: 28-39 med 25 viser er lystige eller ihvertfald 
underholdende, ofte optrykte viser, delvis efter tysk, som 28: Jeg ved 
så rig en ridder (Pyramus- og Thisbe-temaet) og 29: Der ligger et
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slot i Østerrige. Til jo: Sørgetakter, sorte noder (om Penelopes kla
ge) er Marcus Volqvarts den unævnte forfatter. Kærkommen er jp 
pga. titlen: Fem splinternye viser for én skilling, idet både antallet og 
prisangivelsen er enestående i samlingen; og fejlplaceret jz om 
Cron-Printzens forlis ved Orkneyøerne på vej til Kina (1745, med 
initialer E. B.) - sørgeligt nok i lyset af J. H. Huusmanns ofte op
trykte vise om samme skibs tidligere, vellykkede kinafart (ikke til 
stede her).

Nogle linier må spenderes på en vise, der i nr. 36 følger uden titel 
efter Uglens klagemål. Den bygger på folkevisesproget, men lader 
hvert liniepar løbe ud med to rimede stednavne, fit:

Han klapped’ på døren med sit skind [udi] Skive, 
Står op, skøn jomfru, I lader mig ind udi Give.

Jomfruen i Give og ungersvend i Skive,
så herligen kunde de findes.

Så kan man jo bruge den gamle receptionsteoretiske term »herabge- 
sunkenes Kulturgut«, men det er da værd at nævne, at hverken den 
gamle og nyere overlevering af DgF 76 Ridder Stigs bryllup, eller 
den rigelige folketradition af DgF 527 Per Svinedreng (ligesom skil
lingstrykket uden runeslagsmotivet) omfatter tryk hos Vedel-Syv 
eller i flyveblade; andre viser er ikke eftergået. Fra begge viser adskil
ler nærværende sig ved, at det er manden (bondedrengen), der træn
ger ind til jomfruen; men han bliver vel modtaget, og det ender med 
tvillinger.

Gruppebetegnelsen for 40-33 må være Historiske viser, 17 stykker, 
men således, at de første er frydesange ved begivenheder i kongehu
set, 46-30 om maritime bedrifter rettet mod fædrelandets arvefjende 
Sverige eller kristenhedens ditto Tyrken; et par er nærmest 
sømandsviser. En »Pligtskyldig Pen«, som er Poul Phønixbergs, har 
»componeret« 46 om søslaget 4.10.1710 og har selvfølgelig en strofe 
om »Dannebrog«s flugt mod himlen i stolte luers favn og Ivar Huit- 
feldts heltedød, forhåbentlig stadig kendt fia Vift stolt på Kodans bølge.

Helt for sig selv står herefter 34-33 på ravjysk prosa, begge Biblio
theca Danica IV 512 og Suppl. C 604-05, vistnok yngre: En gammel-
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dags munkeprædiken om hyrden, fårene og regnskabet, holden af den lær
de munk pater Volle Pæirsen udi Jar lov. De lysthavende til vilje oversat 
af høj tysk på høj jysk - og: Den til krig vel ud-munderede jyde. De 
behandles af Marius Kristensen i Dania II1892-94 s. 24-27 som den 
ældste kendte jyske prosa og omtales med støtte af P.M. Nødskov 
(1804) som tidligere uhyre udbredte, men næsten forsvundne. Artik
lens citater virker lidt yngre i ortografien end de her foreliggende 
tryk, og det manglende trykkeår savnes i særlig grad.
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En »Pudserlig Pen« - se ovenfor - har skrevet 59, de 45 store stro
fer om Rasmus Jans jrieri, og uden P’er 63: Bonde-Plage. Vi er her i 
en gruppe viser, 56-66,13 digte med jyske og norske indslag samt den 
tysksprogede Eine schöne neue Aria, genannt: Ihr Schönen höret an, 
erwählet das Studiren, &c, iøvrigt med metrum som Stubs Du dejlig’ 
rosenknop. Væsentlig er her 64, den ikke navngivne Peder Dass’ 
Norske Dale-Vise, Fjeldbyggen agter på tiden, melodiangivelse: Bon
den han agter på tiden, atter en vidtforgrenet vise og melodi (den 
franske Greddelin).

Som nr. 67-75 følger nu en gruppe episke og ofte gamle viser, alle 
alene om deres lille hæfte, og deriblandt flere kendte DgF-texter, der 
her far lov at optræde med et andet nummer end det sædvanlige, 
således 69: Axel og Valborg, jr.Hagbard og Signe, 72: Ebbe Skammelsøn, 
73: Esbem og Sidsel, 73: Paris og Helena.

Og så skifter scenen atter brat: 76 er intet mindre end Chrysillis:, 
det ordrige titelblad har ikke et ord om Kingo, men man kan da til
slutte sig, at det er »en meget artig, og af en rig poetisk ånd kompo
neret vise«. 76-88 (25 digte) er i det hele taget kærlighedsviser i man
ge tonarter, indbefattet hjertesager som Fiolen blå og Søren Terkel- 
sens Ak, Amaryllis i 78 og 79. Og derefter slutter bindet med à 
én vise: to viser om forbrydelser henholdsvis i Parkeboe ved Kiel og 
udi Bergen i Norge 1700, en om Bergens brand 1702 med Peder 
Dass’ navn på titelbladet (Min yndige Bergen, du dejlige plan) - og 
endelig en om en ormeplage på Bøjden ved Christiania 1742 og, vist
nok ukendt, om den meget observerede komet af 1744 på vej ind i 
Pegasus-firkanten.

Jeg kan ikke andet end fastholde min indledningsvis nævnte mo
tivering for denne opsats: følelsen af, at hele Holbergtidens skil
lingsvisegenre er ret velproportioneret afspejlet i Schønings Visebog. 
Hvor mange af trykkene der måtte være ukendte, er svært at sige, 
fordi en katalogindførsel kan være identisk med et givet titelblad og 
dog svare til en anden udgave fra »dette Aar«. Ca. 25 tryk har dog 
ikke givet sig selv ved et par medarbejderes opslag i Det kgl. Biblio
teks kataloger og Bibliotheca Danica i 1964, og en registrant er ikke 
målet her. Jeg skrev i 1976 (se ndf.), at bindet sikkert indeholder 
ukendte tryk, men næppe ukendte texter. Det sidste burde jeg alle-
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rede dengang ikke have skrevet, og i min opposition ex. aud. ved 
Iørn Piøs disputats anførte jeg med Sven H. Rossel som kilde »en 
halv snes« unika. Også arbejdet med disse upretentiøse sider peger 
på unika i Schønings Visebog.

Men hvem var da Schøning? Navnet står kalligrafisk klart, men 
med et svært læseligt forbogstav foran i bogen (og kuriøst nok efter
navnet alene bagi bogen, med en anden skrift samt stavefejl!); og 
med samme klare efternavn og svære forbogstav i et tilfældigt iagt
taget Holberg-tryk, denne gang med dato fra 1770 og .. 3, utvivlsomt 
nul daler, nul mark og tre skilling. Årstallet er givetvis senere end
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visebogen; om ejeren har tabt interessen, eller om der har existeret 
en »fortsættelse« med yngre viser, er gætteri. Venlig hjælp fra Rigs
arkivet og Det kgl. Bibliotek har ikke tilladt identificering af hie
roglyffen.

Bogens senere historie fortaber sig, indtil den i 1941 dukker op i 
Rosenkilde & Baggers katalog nr. 3: Bemærkelsesværdige Bøger fra 
H. I. Andersens Samling - dog uden denne formidable bogvens lil
le typografiske exlibris. Katalogen meddeler en snes petitlinier om 
indholdet, og prisen var 450 kr. Morsommere end en sammenligning 
med tocifrede priser på væsentlige og berømte bøger fra 17. og 18. 
århundrede er det at finde andre bøger med prisen 4— kr.: Sjæl
landske Lov 1505, Rævebogen 1555, Smiths Lægebog 1577 m. fl. På 
den anden side: Disse bøger var og er sjældne, men Schønings Vise
bog unik - Den gik videre til grosserer Valerius Ragoczy, hvis sam
lerprofil ikke blev almindelig kendt, fordi hans bøger i i960 blev 
spredt mellem København og Hamburg efter nogle direkte salg til 
Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Jeg bistod hermed, og nogle år 
efter, 1964, fik jeg bogen som gave af samlerens enke og søn. Den er 
omtalt i den lille bog, hvormed jeg for 20 år siden tog afsked med 
visestudiet (Samlet og spredt om folkeviser, 1976, s. 52); jeg har ikke 
truffet dispositioner for bogen.

I de nævnte tyve år har jeg kun haft tilbagefald i form af to anmel
delser i Danske Studier og medvirken ved antagelsen af Iørn Piøs 
disputats. Når det nu skal være, kan intet tilbagefald være bedre 
motiveret end en hilsen til Iørn Piø i erindring om årtiers venskabe
lige og for DgF og mig uundværlige samarbejde, med gode ønsker 
for hans videre liv og virke.

Litteratur:

Litteraturhenvisninger kan vel for en gangs skyld undværes - benyttet er kun Biblio
theca Danica, forfatterlexika og Nils Schiørrings disputats fra 1950: Det 16. og 17. 
århundredes verdslige danske visesang, som vil være den vigtigste indgang til videre 
undersøgelser. Sådanne må også finde støtte i et andet imponerende værlc Harald Ilsøe: 
Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600-1810. En biobibliografisk 
håndbog med bidrag til bogproduktionens historie, 1992.
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REIMUND KVIDELAND

Ein svensk-amerikanar og ei visebok

Det skulle ikkje vera nokon hemmelighet at eg gjerne besøker anti
kvariat. Da eg i oktober 1986 kom til Shorey Book Store, Seattle’s 
største antikvariat, fann eg eit stort bord fullt av svensk litteratur, det 
meste Gotlandica. Det gjekk fram av namnetrekk og dedikasjonar at 
bøkene hadde tilhøyrt Enoch Björkqvist. Mellom bøkene fann eg ei 
lita handskriven visebok som hadde tilhøyrt Joel Björkqvist.

Granskingar i Seattle viste at Enoch Björkqvist hadde vore lærar 
i engelsk ved Bellingham High School i ca 30 år (Bellingham Ha
rold, 4.2.1980). Bellingham er ein liten by som ligg omkring halvvegs 
mellom Seattle og Vancouver i eit område med mange skandinavi
ske innvandrarar. Enoch Björkqvist var ein stor boksamlar, ein av 
hans stoltheter var ei stor samling biblar på mange språk.

Begynnelsen ligg på Gotland. Enoch og Joel var brør og ætlingar 
av Karlsåkers-greina av Timans-slekta (Runfeldt ca. i960, 58-60). 
Faren Jonas Johannes Björkqvist (1851-1932) gifte seg 1877 med 
Charlotta Wallin (1856-98). Han kjöpte gard i Buttle dit dei flytta i 
1897. Dei fekk ii barn, fire av dei emigrerte til USA, ein av dei var 
sonen Joel.

Før Joel reiste til Amerika i 1905 anskaffa han seg eit skrivehefte 
med svart omslag, 19,7 x 13 cm - vår visebok, rettare sagt eit blan- 
dingshandskrift. Han har brukt 105 sider, som er litt under halvpar
ten av boka.

Den inneheld kort referert fölgjande. (Förstelinene og dei elles 
ukjende -versa er kursiverte):

1 Till en gosse: Var frisk och glad. 3 str. Forfatta avTopelius, høyrer til 
det populære songbokrepertoaret.
2 Minnevers, i ulike handstilar, delsvis underteikna med initialer. 
Kanskje skrivne i anledning av at han skulle emigrera?
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3 När jag skall gifta mig en gång, io str. Høyrer til ein genre som var 
populær ved hundreårsskiftet.
4 Fröken Agnes uti sorgsna drömmar går. 16 str. Høyrer til dei popu
lære visene i hundreårsskiftet, skriven av L. Fredrik Ågren. Datert 
Buttle i februar 1905.
5 Sjömanssång. Jag mins den dag då jagfbrlåfuad blef. 11 str. Har hatt 
stor spreiing i munnleg tradisjon og er trykt i Dalkullans visbok og 
i Löfströms Visbok som begge var populære mellom svenskar i USA.
6 Midnattsdrömmen. Hon satt på klippan af den öde stranden. 27 str. 
Trykt i mange skillingstrykk og finst i mange handskrivne visebøker 
med mange ulike titlar. Datert Buttle, 12.3.1905.
7 Kentucki strand. O, jag vet en dag så skön. 7 str. Skal vera dikta av 
L. F. Ågren. Kjent både frå skillingstrykk og munnleg tradisjon.
8 Ingen annan har jag kär. För tärnan huld mer värd än guld. 3 str. 
med refreng. Finst i einstaka skillingstrykk. Datert Cel[tic], 
19.10.1905.
9 Aldrig aldrig Dora myste.

Jag en kyss en gosse ger
Annu ej en karl jag kysste.
Derom fåfangt man mig her.
Det hon trodde ingen hörde.
Fant nissen det hört likväl
Der han satt så grå och rörde i sin slef den glade själ.
»Aldrig« smilade han sakta.
»Aldrig« log han i sitt skägg
Dig jag noga skall betrakta.
Obemärkt i från min vägg.

Ingen opplysningar. 5 str. Strofelengen varierar og en del rim haltar.
10 Vill du hålla mig kär. 4 str. av ulik lengde. Tekst av Robert Tolf, mu
sikk av Jenny Fahlstedt. Trykt i Svenska Familj-Journalen 1880 og 
1888, eldste kjende skillingstrykket er frå 1889. (Jfr Helmer 1972:2,22).
11 Farväl till barndomshemmet.

I dag mitt uppbrott förestår:
Min barndomssol gått neder,
Men tanken gärna återstår,
1 bamdomsdar, till eder.
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Du blomsterklädda, blida dal,
Jag lämnar dig med saknans kval.

14 str. Ingen opplysningar. Datert Ashland [?], Vis 10.12.1905.
12 Flickan och fågeln.

En ensam flicka satt.
Med håret lekte kvällens vind
Och ej på kvällens glans,
Ty stora tårar tyst sig lagt
1 hennes ögonfrans.

3 str. i. strofe saknar to liner. Ingen opplysningar.
13 Fragment ur ett lif. Moder och son.

Liten gosse med lockigt hår
Leker så glad vid grinden,
Allt kring honom är sol och vår,
Lockarne fladdra fôr vinden.

6 str. Ingen opplysningar. Skriven i Mellen, Wis.
14 Vid bäcken.

Fram i blomsterdalen
Porlar liten bäck,
Ler i gröna salen
Sprittande ock käck.

3 str. Ingen opplysningar.
15 Till en barndomsvän.

Hur snabbt förrinner livets ström!
Nyss drömde vi vår barndomsdröm.
Och sprungo kring i vårens stunden
Och lekte i de gröna lunder.

23 str. Ingen opplysningar.
16 God is my light forever.
3 str.

Det er påfallande at med unntak av nr 10 er det utelukkande ukjen
de viser Joel Björkqvist har skrive ned etter at han kom til USA. 
Nokre kan han ha kjent frå munnleg tradisjon på Gotland, det kan
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tenkjast at han har høyrt eller kome over trykte tekster i svenske 
immigrantmiljø. Men det kan heller ikkje utelukkast at han har dik
ta somme av dei siste visene. Både den varierande strofelengden og 
dei haltande rima peikar på ein uövd diktar.

Etter vise nummer fjorten finn vi to amerikanske boktitlar: 
The man of the hour by Octave Thanet og Dr. Richard C. Cabot. 
What Men Live By by Professor Cabot of Harvard, Boston, Mass. 
Den förste er ei skjönnlitterär bok av forfattarinna Alice French 
(1850-1934) som skreiv under pseudonymet Octave Thanet. Den an
dre er skriven av Richard Clarke Cabot (1868-1939) som tilhöyrde 
‘Boston-aristokratiet’, han var medisinar og gjorde mykje for å 
byggja opp sjukehusvesenet i Boston, han vart professor i medisin, 
men foreleste også over filosofi og sosialetikk. Boka som Joel nem
ner kom i 1905 og seinare i sju opplag fram til 1934. Cabot skreiv ei 
lang rekke böker om medisinske, religiöse og moralske emne.

På dei neste 25 sidene (44-68) er det truleg denne boka Joel skriv 
av frå eller referer til.

Det innleier med ei oppfordring til å tenkja og tala positivt om seg 
sjölv, sine venner og livet og avsluttar med fölgjande löfte:

- »To five in the faith that whole world is on your side so long as 
you are true to the best that is in you.«

Det er den sterke som vinn, og styrke er noko alle kan tileigna seg. 
»Never think or speak of things that you do not wish to happen.« 
»There is enough power in any man to enable him to realize all his 
desires and reach the highest good he has in view.« Det er ingen ting 
i ditt liv du ikkje kan endra til det betre. Det du gjer i dag, bestem
mer kva som skal henda deg i framtida. Galt går det berre dersom 
du glöymer Gud.

Det er ein livsfilosofi som kunne passa godt for ein innvandrar 
som ville opp og fram.

Her bryt han likevel av og den 16. august same året skriv han i 
Spokane inn ei lang vise som skildrar barndommens lek og liv. Det 
er den siste svenske visa i boka.

»What is salesmanship?« heiter det neste avsnittet (78-90). Nå ten
kjer han tydelegvis på ein karriere som seljar. Her er salgspsykologi
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og praktiske råd om korleis ein seljar kan introdusera seg for ein 
kunde.

Han går så over til religiöse betraktningar som knyter an til dei 
tidlegare moralske notat: »Live with the beautiful side in human 
nature and your own life will grow more and more beautiful until 
you become an inspiration to all the world. Look for the greater 
good in all things and you will find God in all things. And when you 
find God in all things, God will be with you in all things.« Desse 
refleksjonane avsluttast med tre vers: God is my light forever.

På neste side finn vi eit minnevers underteikna med initialane E. 
M. T.: When the golden sun is setting and your heart from care is 
free when of nothing else you are thinking will you sometime think 
of me.

Hadde han fatt seg ei amerikansk venninne?

Deretter avsluttast boka med åtte korte historier. Dei står litt umo
tiverte, kanskje er det slike som kunne vera gode å ty til dersom 
salgsforhandlingane gjekk tregt?

Dei fleste er merkte av amerikansk kultur, eit eksempel kan 
illustera dette:

»Do you believe in the survival of the fittest?«
»I don’t belive in the survival of anybody. I am an undertaker.«
Ei av dei kunne kanskje passert på Gotland:
A woman entered a photographer’s gallery. »Do you take pictures 

of children«, she asked.
»Yes«, was the reply.
»How much are they, please?«
»Three dollars a dozen,« said the proprietor.
»Well,« she replied with a sigh. »I shall have to wait and come 

again. I have only eleven.«

Boka kan lesast som eit dokument i akkulturasjon.
Det er fristande å tru at Joel har anlagt boka med tanke på den 

föreståande utvandringa. Eg trur knapt at det er tilfeldig at han 
opnar med Til en gosse der Topelius oppmodar ungguten til å vera 
frisk og glad, sterk og rak som heimlandets furu, sann, trufast og
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gavmild. Minneversa frå venene passar godt inn i ein slik saman
heng. At han tenkjer på kva slags jente han vil gifta seg med, er også 
naturleg i situasjonen.

Her er ingen emigrantviser, ingen avskjedsviser. Det er først i 
Wisconsin han skriv inn avskjedvisa Farväl till barndomshemmet. Ti 
år seinare skriv han om barndommens lykkelege dagar i ei vise retta 
til ein barndomsven. Fleire av visene höyrer til dei mest populære 
visene ved hundreårsskiftet. Fröken Agnes (nr 4) finst i 30 trykte og 
like mange munnlege variantar i Svenskt visarkiv, til dei populære 
høyrer også dei tre neste, Jag mins den dag då jagforlåfvad blev, Hon 
satt på klippan af den öde stranden og O, jag vet en dag så skön.

Nr 10 Vill du hålla mig kår er kjend i eit stort antal tradisjonsopp- 
teikningar og i skillingstrykk

Også kjende i skillingstrykk, visebøker eller munnleg tradisjon er 
nr 3: Närjag skall gifta mig og nr 8: För tärnan huld mer värd ån guld. 
Derimot har det ikkje lykkast å finna parallellar til nr 9 og dei siste 
6 visene, inkludert den engelske religiöse songen.

Visehandskriftet skiljer seg ikke i innhald frå andre tilsvarande 
visebøker. Johannes Björkholm frå Petalax skreiv eit visehefte i 
Nevada i 1912. Det har ei emigrantvise, resten er populære kjærleiks- 
viser (Huldén & Häggman 1971, 84). Svein Helgesens visebok (kopi 
i EF!) som er påbegynt i Tinn i Telemark i 1881 og avslutta i USA i 
1896, inneheld noke få emigrantviser, men er elles prega av kjær- 
leiksviser, soldatviser, bygdeviser o.l.

Eit sikkert teikn på akkulturasjon er overgang til det nye landets 
språk, ikkje minst når det gjeld det religiøse språket og tileigning av 
religøse tekster på det nye språket slik vi finn det på slutten av 
Björkqvists bok. Den ovannemde norske emigranten Sven Helgesen 
skreiv Fadervår på engelsk i slutten av viseboka si.

Skiftet i Björkqvists bok er heilt klart, men der er også ti år mel
lom den svenske og den engelske delen. Skrifta flyt lett så han har 
ingen problem med å skriva engelsk. Nokre umiddelbare rettingar, 
frå f.eks. don't til do not viser at han er fortruleg med skriftspråket.

Eit annan god indikator er handskrifta. I vise nummer 14: Vid 
bäcken begynner han å leggja om handskrifta mot amerikansk Når 
han tar fram boka igjen i juli 1915 har han lagt heilt om til ameri-
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kansk skrivestil. Også her i siste delen finn vi to gonger namnetrek
ket hans - også det med umiskjennelege amerikanske drag.

Han har også plukka opp ein variant av den amerikanske ideolo
gien: den som vil, kan. Alt er avhengig av eigen vilje og indre styr
ke. Typisk amerikansk er også innføringa i salgsteknikk og -psyko
logi. Dei avsluttande historiene styrker inntrykket av akkulturasjon. 

Gjennom notatene har vi følgt Joel frå Gotland tvers over det ame
rikanske kontinentet, förste året er han i Celtic, Ashland(?) og Mel
len i Wisconsin, ti år seinare er han i Shannonan og i Spokane oppe 
i Rocky Mountains i staten Washington. I same staten budde bro
ren Enoch som også tok sin gamle far over til USA.

Eg veit ikkje kva Joel gjorde i dei første åra eller kor han slo seg 
ned. Det kan godt vera at han prøvde seg som seljar ei tid, slekts
boka fortel berre at han vart skreddarmeister (Runfeldt, 59) og kun
ne sikkert ha nytte av både salgsteori og seljande anekdoter.

Visehistorisk er dette visehandskriftet typisk. Som blandigshand- 
skrift har det sin verdi som dokumentasjon av ein prosess der ein 
gotlending blir amerikaner.
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HANS JØRGEN STRANDBERG

Skillingsvise-afsætning i nord-Norge 
i slutningen af 1800-tallet

Når man lander med SAS-maskinen i Bodøs nye lufthavn og fort
sætter med bil nordpå ad hovedvej E6 til Fauske og Oppeid, kom
mer man snart frem til Hamarøy. Her går det pludseligt stejlt ned
ad mod Knut Hamsuns bamdomsø. Fra fjeldets snevidder når man 
gennem dalen ned til den smukke fjord. I godt vejr kan man herfra 
skimte Svolvær på Lofoten. - De mange fiskebåde i byens havn og 
videre vestpå i nabohavnene Kabelvåg, Henningsvær og Stamsund 
taler deres tydelige sprog, som de har gjort det i hundredvis af år. Her 
bliver der drevet storfiskeri, og folk fra mange lande har gennem 
tiden skaffet sig deres udkomme på de givtige fangstfelter i Atlan
ten ud for nord-Norges kyst. Heriblandt adskillige danske fiskere.

Min oldefar, skillingsviseforfatteren og -udgiveren Julius Strand
berg (1834-1903) arbejdede sig fra starten som fattigt Vajsenhus-barn 
opad den sociale rangstige til han i slutningen af 1860erne var blevet 
millionær. Dette skyldtes energi og umådelig produktivitet i et vir
ke, der bestod i at skrive, udgive og ikke mindst distribuere skil
lingsviser. Han skrev selv 3.000 sådanne i sit liv, men udgav mange 
flere. Skillingsviserne var børn af den industrielle revolution, da 
dampkraften bl. a. skabte jernbanen, dampskibet og hurtigpressen. 
Viserne handlede om aktuelle begivenheder, ulykkelig kærlighed, 
krige, etc. Stilen var følelsesladet, men også lunt beskrivende. Julius 
Strandberg blev drevet af engagement, nysgerrighed og oplysnings
trang. Denne markante forfatter skabte sig en blomstrende forret
ning ved salg af sine mange produkter. For det meste i Danmark 
men også i udlandet, d.v. s. hovedsagelig til de mange danske udvan
drere i USA. Alt, hvad der kunne få folk til at undres, gyse, hulke, 
fantasere, reflektere og ikke mindst grine, hørte hjemme i Julius
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Strandbergs skillingsviseunivers. Han tilhørte toppen af triviallitte
raturens hierarki, og mange af hans viser blev store hits. Strandbergs 
produktion var forgængeren til vore dages underholdningsindustri. 
Det gamle paradigme lever i mange tilfælde videre i fred og fordra
gelighed med det nye.

En lille gren af min oldefars virke, der såvidt jeg ved ikke tidlige
re er blevet beskrevet, er hans eksport i slutningen af 1880erne og 
begyndelsen af 1890erne af skillingsviser til de danske og norske 
fiskere på fangstpladserne udenfor Lofoten i nord-Norge. Julius 
Strandbergs dagbøger, der siden 1970 har været opbevaret i Dansk 
Folkemindesamling i København, nævner tilsyneladende ikke meget 
om denne gren af hans voksende forretningsimperium. Men fami
lietraditionen vil imidlertid vide, at der her - indenfor en afgrænset 
periode - var tale om en ikke helt ringe del af skillingsvisefabrikan
tens hurtigt, stigende omsætning. Selvom nyhedsværdien jo må have 
mindsket, skildrede mange af Julius Strandbergs export-skillings- 
viser de aktuelle begivenheder.

Andre var gamle og velprøvede udgivelser, der af Strandberg 
fandtes egnede til eksport. Der må imidlertid skelnes mellem de 
ægte Strandberg-viser, der blev eksporteret i deres originale, danske 
sprogdragt og Strandberg-viser, der blev omformet lokalt, så de pas
sede ind i et nord-norsk fiskermiljø. Visen »Den forstyrrede Husfred«, 
der har sin oprindelse i middelalderen, kan være et eksempel på en 
Strandberg-vise, der blev eksporteret til fiskerne på fangstfelterne i 
sin (næsten) danske udformning. Da visen imidlertid havde levet i 
folketraditionen såvel i Danmark som i Norge - og nu blev under
støttet af den trykte version - fik »Den forstyrrede Husfred« måske 
en større udbredelse og et endnu længere liv end Julius Strandberg 
oprindelig havde tænkt sig?

»Den forstyrrede Husfred« eller »Manden med Nathuen«

Manden og Konen sadde dem ned,
Talte i Fryd og i Gammen:
»Altid saa troede jeg Du var rig
Den Tid vi kom tilsammen,« 
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»Var jeg ikke rig, saa var jeg som jeg kan, 
Lïsaa god en Kone, som du er Mand!« 
Hu hei!for mig og Dig, siger jeg 
Den Tid forglemmes aldrig.

Manden han tok sin Nathue af
Slog Konen paa sit Øre:
»Saa giør var ærlig Dannemand,
Naar Konen ei vil høre.«
»Hvor jeg Dig byder, der skal du løbe, 
Derfor jeg monne Husbonde hedde!« 
Hu hei!for mig og Dig, siger jeg, 
Den Tidforglemmes aldrig.

Konen tok sit Rokkehode af 
Slog Manden det i Panden: 
»Saa gjør hver ærlig Dannekvinde, 
Naar Manden gaar fra Forstanden. 
Hvor jeg dig byder der skal du løbe, 
Derfor jeg monne Madmoder hedde!« 
Hu hei!for mig og dig, siger jeg, 
Den Tid forglemmes aldrig.

Manden gik ad Skoven til, 
At skjære de Kjæpper hvide;
Konen hun svorpaa Ære og Tro, 
Han skal dem selv opslide, 
Da han kom hjem, gik det i Gang, 
Saa Stumperne om Ørene sprang, 
Hu hei!for mig og Dig, siger jeg, 
Den Tid forglemmes aldrig.

Det gik saa til i Dagene tre, 
men Konen blev værr og værre, 
Saa Manden faldt paa sine bare Knæ, 
og kaldte sin Kone Herre:
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»Hvor du mig byder der vil jeg løbe, 
Derfor du monne Madmoder hedde.« 
Hu hei!for mig og Dig, siger jeg 
Den Tidforglemmes aldrig.

Manden han ud i Gadedøren treen, 
Der mødte han sin Nabokvinde. 
»Og nu jeg slaas med Kjærlingen min, 
Saa begge mine Øine rinde;
Har man dog seet Satan til Spil!
Manden skal gjøre, hvad Konen vil!
Hu hei!for mig og Dig, siger jeg,
Den Tid forglemmes aldrig.

Efter et skillingstryk fra Tromsø. Udgivet af Urdal Forlag og 
H.M.Hoegs Enkes Bogtrykkeri. -I Iørn Piø, »Folkesangerens Vise
bog«, Strandbergs Forlag 1966, findes visen under titlen »Manden 
og Konen«.

Hvorfor føler mange nordmænd og danskere sig knyttet til nabo
landet på en speciel måde? Een årsag er naturligvis den fælles histo
rie. Vi ved alle, at Danmark og Norge i flere hundrede år var een 
nation med fælles sprog og kultur. Mindre kendt er måske det litte
rære fællesskab, der fortsatte efter adskillelsen i 1814. Den øgende 
afstand mellem dansk og norsk skriftsprog begyndte først at blive 
synlig i sidste del af det 19. århundrede, hvor det læsende publikum 
i Norge efterhånden var begyndt at blive stort nok til at opretholde 
et selvstændigt bogmarked.

Skillingsviserne er en del af nord-Norges kildeskrifter. Så de, der 
vil udvide deres kendskab til livet i fortidens Nordland, kan bl.a. 
studere disse norske viser. Blandt mange andre gav dobbelt-monar- 
kiets fælles kongemagt grobund for en lang række viser. Mytedan
nelse og en stærk kongetro var (også) almindelig i forrige århundre
de. Med hensyn til de senere danske skillingsviser betragtede forfat
tere som Julius Strandberg sikkert de danske fiske-fangstpladser ved 
Lofoten samt hele det øvrige Norge (og de mange danske settle- 
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ments i USA med for den sags skyld) som en slags udvidet hjemme
marked. Der var også her basis for salg af viser fra Strandbergs fan
tom-verden, hvor det var de fattige, der var de rige, og omvendt. 
Hvor fattigfolk i hans psykologisk forenklede univers skulle være 
kisteglade over tilværelsen.

Eksporten af skillingsviser til nord-Norge var imidlertid kapital
krævende og besværlig. Det forenede Dampskibs-Selskab, der var 
stiftet i 1866 på finansmanden C. E Tietgens initiativ, havde (udover 
at man hver 10. dag besejlede Throndhjem) yderligere i slutningen 
af anden halvdel af forrige århundrede regelmæssige ruter fra Kvæst- 
huusgade i Kjøbenhavn helt op til såvel Bodø som Tromsø. Herfra 
lod videre transport til Lofoten sig arrangere. Af DFDS’ »Passager- 
Taxter for 1887« fremgår det, at »en 1. Klasses KahytPassageer frit 
kan medføre 100 Pund Reisegods paa Ruterne nordover«. - Udru
stet med nogle store kufferter fyldt til randen med skillingsviser 
måtte min farfar, forlagsboghandler og bogtrykker Olaf Strandberg 
(1868-1952), flere gange i sin pure ungdom foretage denne anstren
gende rejse under etableringen af Forlagets nord-norske marked. - 
Han var heldigvis søstærk

På Julius Strandbergs Forlag foretrak man altså at transportere 
sine salgs-artikler til nord-Norge med skib. Enten passager-ledsaget 
eller som fragtgods. Jernbanetransport havde været overvejet. Dette 
var imidlertid dyrere og endnu mere omstændeligt end den søværts 
løsning. På ruten mellem Christiania (Oslo) og Throndheim måtte 
passagererne på de nordgående tog således overnatte i Tønsæt (Tyn
set) og de sydgående i Koppang. (»Time-Tabel og Passager-Taxter 
for de norske Statsbaner«, 15. oktober 1884.) Og så var man stadig
væk kun nået til Throndheim, en trediedel af vejen til Lofoten! 
Yderligere måtte det betænkes, at jernbanedriften i vintersæsonen på 
grund af snefald let kunne være afbrudt. - Nemt var det under ingen 
omstændigheder.

I Tromsø havde Mikal Urdal (1818-1898) til huse med boghandel, 
forlag og bogtrykkeri. Han var i 1852 kommet til nord-Norge fra Lil
lehammer, hvor han ligeledes havde drevet handel med bøger. I 
Tromsø var skillingsviserne imidlertid blevet hans største artikel. 
Men til forskel fra Strandberg førte Mikal Urdal ikke dagbog, og
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den norske pligtafleverings-lov fra 1839 (den var faktisk en aflægger 
af den danske lov fra 1697), »slog ikke rigtigt igennem« så langt 
nordpå. Så ingen kan med bestemthed sige, hvor mange bøger, hæf
ter og skillingsviser, der udkom på M. Urdals Forlag. - Julius Strand
berg i Kjøbenhavn var i 1800-tallets anden halvdel »skillingsvisernes 
konge«. Urdal var hans nord-norske discipel. I »Tromsø Bys Historie« 
hedder det: »Bokhandelen gikk utmerket, for Urdals spesialitet var å 
la trykke og sælge gamle og nye viser: Han hadde en rivende avset
ning til fiskerne på gjennomfart i byen, og lærte dem selv melodiene«.

Med romanen »Den gaadefulde. En Kjær lighedshistorie fra Nord
land« havde Urdal iøvrigt i 1877 (til en pris af 40 øre/ekspl.!), præ
senteret den senere Nobelpristager, Knut Pedersen (Hamsun), for den 
litterære verden. - Alene af den grund bør Tromsø-udgiveren huskes 
til evig tid.

Et lille blik på Urdals bogfortegnelse giver stærke mindelser fra 
Strandbergs »Pris Fortegnelse over Bøger og Smaaskrifter, 1889«. Ne
denfor anføres i venstre spalte nogle eksempler på Strandbergs udgi
velser. Urdals bøger nævnes i højre kolonne. Der er her tale om 
publikationer af opbyggelig karakter, af underholdningsmæssig vær
di samt bøger til almindelig nytte.

Brevbog for Elskende, Anviis
ning til at skrive Frier-, Kjærlig- 
heds- og Afskedsbreve, 50 Øre.

Trøstens Bog, Beroligelse og ven
lige Trøsteord for tunge Timer i 
Livet. 2 Hæfter, hver 70 Øre.

Dyrlægebog, Anviisning for 
Landmanden til at kende og hel
brede alle Sygdomme hos Heste, 
Hornkvæg, Faar, Svin og Geder,

Brev- og Formularbog for Al
mue- og Fiskerstanden, Pris 70 
Øre.

En arm Synders vemodige Kla- 
gemaal over, at han i al sin Tiid 
har fortørnet sin Gud, forladt sin 
Sjæl, forspildt sin Himmel og 
Salighed. Pris 25 Øre.

Husdyr-Lægen eller Anviisning 
til at helbrede syge Kreaturer, 
nemlig Hornkvæg, Faar og Svin 
samt endel Recepter til Lægemid-
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samt til Opdrætning, Pasning og 
Fodring af disse Dyr. 134 Sider: 1 
Kr.

Sibylles og Cyprianus, Drømme- 
og Spaabog, samlet efter de ældste 
Kilder, samt Anviisning til at spaa 
i Kort, Kajfe og Æggehvide. Med 
Fortegnelse over Tycho Brahes 
Dage. 35 Øre.

1er for de nævnte Dyrs Sygdomme. 
Pris 40 Øre.

Sybyllas Spaadom fremsat i Rim, 
hvori indholdes om Kristi Pine og 
Død samt den yderste Dag og om 
de mange Usædeligheder, der først 
skulle opkomme. Pris 50 Øre.

Julius Strandbergs Forlag søgte altså (også) afsætning for sine suc
ces-skillingsviser hos de mange danske fiskere på Lofoten, langt 
nord for polarcirkelen. Skulle man i den anledning søge samarbejde 
med boghandleren i Tromsø, hvor man havde stor erfaring med 
hensyn til afsætning af viser, eller skulle man hellere, som i Dan
mark, prøve at forhandle viserne via kolportører? Man valgte det 
sidste. Sikkert udfra betragtningen, at man ved afsætning af viserne 
på havnen i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær og Stamsund var nær
mere aftagerne, end hvis man søgte skillingsviserne afsat i Tromsø. 
Her var fiskerne kun på gennemrejse, og set i forhold til Lofoten lå 
byen langt på den anden side af Vestfjorden. - Bjerget var kommet til 
Muhamed.

Mikal Urdal havde således igennem mere end 30 år beredt vejen 
for Julius Strandbergs Forlag i Kjøbenhavn, og frugten var nu rede 
til at blive plukket. »Kolportørløsningen«, hvor man udenom det 
yderst spredte boghandler-net solgte skillingsviserne direkte til 
fiskerne, enten når disse stod for at skulle til havs, eller når de net
op var ankommet derfra, skulle vise sig at blive ikke blot bæredygtig 
men også yderst salgsfremmende for den kjøbenhavnske udgiver. De 
danske fiskere på Lofoten kunne nu, meget hurtigere end før, fa 
mættet deres opsparede nysgerrighed, deres sans for dramatik og 
deres behov for nyheder. - Markedsføringen var effektiv.

Mikal Urdal døde i 1898, men i endnu fem år fortsatte det forlag, 
der bar hans navn, med udsendelsen af skillingsviser. - Julius Strand-
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berg forlod denne verden i 1903, hvorefter hans enke, Dina Strand
berg (1842-1919), og deres søn, Olaf Strandberg, fortsatte forlag såvel 
som bogtrykkeri. Begge virksomheder eksisterer stadigvæk i fami
liens regi.

Min oldefars udsendelse af skillingsviser til det nordlige Norge 
var en mindre parentes i hans omfattende virke. Et kort åremål be
skæftigede han og sønnen Olaf sig med denne exportforretning. Så 
blev arbejdet med den del af firmaet for besværligt, og man koncen
trerede sig istedet om det danske marked, der nu krævede større og 
større opmærksomhed. Formiddags- og ugepresse var ved at over
tage skillingsvisernes andel af underholdnings- og nyhedsformidlin
gen. - En epoke gik på hæld.
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HALLFREDUR ÖRN EIRIKSSON

Hjalmar og Hulda i Island

Det må have været i 1907, at Ingivaldur Nikulåsson, født 1877, en 
arbejder i Bfldudalur, en lille fisker- og handelsby i Vestfjordene, så 
digtet om Hjalmar og Hulda på norsk i en stilebog hos en pige, som 
havde opholdt sig hos en norsk familie. Dengang var der ret mange 
norske hvalfangere og andre nordmænd, som opholdt sig i Vestfjor
dene. Man vidste, at Nikulås var en oplyst mand, som gerne syslede 
med digtning, og derfor bad man ham om at oversætte digtet til 
islandsk

Naturligvis ved man ikke, hvor mange kopier af sin oversættelse 
Ingivaldur har givet til sine venner og bekendte, men i al fald blev 
den kopieret overalt i landet. Senere blev en af disse kopierede tek
ster trykt, hvor har jeg desværre ikke kunnet opklare. Men Ingival
dur anså denne trykte tekst for at være så forvansket, at han sendte 
et brev med sin originale tekst til redaktøren og den blev også trykt. 
Lykkeligvis har undervisningsinspektør Stefan Jönsson, som ret 
mange år var redaktørassistent ved tidskriftet Heima er best (Hjem
me er bedst) i Akureyri, faet fat i en af oversætteren nøje gennemset 
kopi af den islandske tekst. Den blev af Stefan sammenlignet med 
nogle indsendte nøjagtigt enslydende kopier. Det var så denne tekst, 
som blev publiceret i Heima er best år 1962 (12. årgang nr. 9, side 239- 
240) med nogle indledende bemærkninger om den norske tekst, 
oversætteren og oversættelsens udbredelse.

Den norske tekst, som Ingivaldur har haft til rådighed, kender jeg 
ikke. Men de to første linjer af den 9. strofe i den islandske tekst, 
»En sjö voru årshringir utrunnir på I er endadi styijöldin long /,« 
svarer næsten ordret til »Syv Aar gik hen inden Krigen holdt op,« 
begyndelsen af den 10. strofe i den norske vises danske oversættelse 
af H. Christiansen i 1879. De følgende linjer i den islandske tekst, 
»og Noregur lyfti sér flööinu frå I og fåninn var dreginn a stöng,« 
som betyder, »og Norge løftede sig fra havet og flaget blev hejst på
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(flag)stangen« har kun støtte i én linje i Christensens tekst, d.v.s. 
»Naar han først ved Norriges Kyster var havnet«. Årstallene stem
mer med det norske folks deltagelse i Napoleonskrigene i årene 
1807-1814, og flaget som man hejste er formodentlig det norske 
orlogs- og handelsflag fra den 27. feb. 1814. Men disse fire linjer står 
hverken i den norske tekst i Folkelige viser udgivet af Elin Prøysen 
eller i Den rigtige norske sang om Hjalmar og Hulda fra 1688 (Efter et 
gammelt norsk Manuskript, fundet i Gudbrandsdalen). Men når 
man sammenligner den islandske oversættelse med Den rigtige nor
ske Sang om Hjalmar og Hulda, så kan man se, at disse to tekster 
ofte er nært beslægtede, selv om den islandske tekst er tyve strofer, 
d.v.s en strofe (den sjette) kortere end Den rigtige norske sang om 
Hjalmar og Hulda og tre strofer (nr. 6,17 og 23) kortere end Strand
bergs tekst. Den sidste strofe i den norske tekst i Elin Prøysens Fol
kelige viser, d.v. s. slutstrofen som Strandberg havde tildigtet findes 
heller ikke i den islandske oversættelse. Derfor er det højst sandsyn
ligt, at Ingivaldur ikke har kendt disse to sidstnævnte tekster.

Da Stefan Jonsson i sin tid forberedte publikationen af den is
landske tekst fik han tilsendt 50 kopier. Det viser, at Hjalmar og 
Hulda blev lige så yndet i Island som i de andre nordiske lande. I 
min barndom lærte jeg melodien af mine ældre slægtninge. Men jeg 
kan ikke huske, at den blev spillet til dans. Det var jo efter krigen, 
og jazzen var allerede brudt igennem, selv om man også dansede 
vals, især den engelske, men også polka og reel og til og med wiener
vals på de festlige studenterballer. Måske var Hjalmar og Hulda ikke 
egnet til dans, sandsynligvis fordi man anså, at melodien og teksten 
ikke nemt kunne adskilles.
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JENS HENRIK KOUDAL

Den syngende tolder

L En krænket toldkontrollør
For en tilrejsende i begyndelsen af 1790erne lignede Ebeltoft en idyl. 
Købstaden med de kun 600 indbyggere lå smukt ved vandet. Man 
kendte hinanden. I Frankrig lavede borgerne revolution i disse år, i 
Ebeltoft passede enhver sin daglige dont. Også dagliglivet havde 
dog sine problemer.

Lørdag den 6. august 1791 var en dårlig dag for toldkontrollør 
Jacob Clautoft. Et var, at folk i almindelighed snød, hvor de kunne, 
og kun havde foragt tilovers for en kongelig toldembedsmand. Den
ne lørdag blev han imidlertid under udførelsen af sit lovlige arbejde 
forhånet og overfaldet af en tidligere kollega, den afsatte toldforval
ter Hans Bjerregaard. Meget havde han fundet sig i i de ni år, han 
havde fungeret som kontrollør ved Ebeltoft toldsted, men dette var 
dråben, der fik bægeret til at løbe over.

Der var sket følgende:
Midt på dagen var en lokal skipper, Rasmus Bonde, ankommet 

med en galease fra Norge og var straks taget hen for at melde sig på 
toldboden. Toldstedets ordinære mandskab - dvs. foruden toldfor
valter Chr. Rosen også de to kontrollører, Clautoft og Daniel Mel- 
bye - sejlede derfor med skipperen ud til galeasen. Ved ankomsten 
blev de modtaget af Rosens forgænger, den omtalte Hans Bjerre
gaard, der straks begyndte at antaste Clautoft med grove ord og 
kaldte ham øgenavne. Det var i øvrigt ikke noget nyt, for sådan hav
de han udæsket Clautoft mange gange på gaden i Ebeltoft. Tolder
ne foretog imidlertid deres ransagning af skibets last uden at blive 
generet yderligere. Da skipperen til sidst bød kongens embedsmænd 
på et stykke laks og et glas vin i kabyssen, kunne Bjerregaard imid
lertid ikke styre sig: Fra sit sæde uden for kahytsdøren udstedte han 
onde ønsker over Clautoft, han nægtede højlydt at drikke Clautofts
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skål, og på et tidspunkt trak Bjerregaard sin kniv frem for at vise, 
hvor meget af samme han ønskede sat i Clautoft. Endelig, da sel
skabet var kommet i land og kørte hjem til Ebeltoft, blev Clautoft 
overfaldet af Bjerregaard i vognen, så de andre måtte lægge sig 
imellem og alvorligt formane Bjerregård om at lade Clautoft være i 
fred.

Man skal ikke lade solen gå ned over sin vrede. Clautoft kunne 
dog ikke glemme forsmædelsen og ønskede at fa oprejsning. Han 
ville ikke besvære sin foresatte, toldforvalter Rosen med sagen. At gå 
til domstolen for at fa tingsvidne og dom over den skyldige havde 
han ikke råd til; han var en fattig mand, og det kunne heller ikke 
være meningen, han skulle føre sagen privat. Nej, der var kun ét at 
gøre: At indlevere en skriftlig klage direkte til stiftamtmanden over 
Århus stift, Ove Høeg-Guldberg. Den forrige stiftamtmand i 
Århus havde tidligere hjulpet Clautoft. Nu skulle Høeg-Guldberg 
fa sandheden at vide om, hvordan en kongens tolder blev behandlet 
i Ebeltoft, så den slags kunne blive stoppet.

Sagen var klar, og det hele kunne bevises med lovfaste vidner. 
Clautoft indleverede den n. august fortrøstningsfuldt sin klage til 
stiftamtmanden. Det var vel ret og rimeligt, at han kunne udføre 
sine embedsforpligtelser i fred.

II. Et fornøjet selskab
Stiftamtmand Høeg-Guldberg var kendt som en lærd og retsindig 
mand. Struenses umoralske liv og forhånen af den kongelige vær
dighed havde fyldt ham med afsky; nitten år tidligere havde han 
derfor været en af hovedmændene bag sammensværgelsen mod den
ne tyske opkomling. Efter sin egen forstødelse fra regeringen var 
Guldberg nu endt som høj embedsmand i Århus. Han var ikke i 
tvivl, da han fik Clautofts klage: Den 16. august befalede han Kgl. 
Majestæts byfoged i Ebeltoft, Chresten Felumb, at denne på det 
nøjagtigste skulle undersøge sagen, så den skyldige kunne straffes 
eksemplarisk. Clautoft skulle angive de personer, der kunne afgive 
vidneforklaring, og efter byfogedens forhør skulle Høeg-Guldberg 
have resultatet tilsendt for at træffe sin afgørelse.
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Byfogeden var på rejse, men den 22. august, dagen efter sin hjem
komst, lod han seks personer stævne som vidner:

1. Tjenestekarl Christen Andersen, der havde befordret folk til og 
fra stranden.

2. Toldforvalter Rosen.
3. Toldkontrollør Melbye.
4. Skipper Rasmus Bonde.
5. Matros Peder Flander.
6. Matros Niels Smed.

Desuden blev naturligvis den anklagede Bjerregaard og sagsøgeren 
Clautoft pålagt at indfinde sig. Byfogden fungerede som forhørs
leder; det var nødvendigt med tre retsmøder, henholdsvis 23. august, 
13. september og 27. september, fordi man måtte afvente, at skipper 
Bonde og hans matroser kom hjem fra en ny sejlads til Norge.

Da de herrer mødtes første gang på rådhuset i denne sag, blev 
Clautoft indledningsvis spurgt, om han også forlangte undersøgelse 
af de forhånelser og øgenavne, som Bjerregaard havde fremført ved 
andre lejligheder. Clautoft frafaldt dette punkt, for det ville han tage 
op i en anden retssag. Til gengæld krævede han, at vidnerne blev 
afhørt én for én, og ikke i de øvrige vidners nærværelse, hvilket for
hørslederen tog til følge.

På de tre retsmøder viste det sig nu, at Bjerregaard og vidnerne 
stort set afgav samstemmende forklaring om hændelsesforløbet:

Tjenestekarl Christen Andersen havde om eftermiddagen ved 
fire- til halvfem-tiden først kørt bemeldte skipper og dernæst de tre 
toldere til stranden, hvor de blev fragtet ud til galeasen i en jolle. Det 
var den sædvanlige fremgangsmåde, fordi havnen var forfalden. Kar
len havde pænt bedt tolderne, om de ville blive på fartøjet til han 
havde forrettet et vigtigt ærinde - nemlig at hente et læs hø - så 
skulle han derefter køre dem tilbage til Ebeltoft.

Ved ankomsten til fartøjet stod forrige tolder Bjerregaard på dæk
ket, hilste dem høfligt og bad dem ikke tage det fortrydeligt op, at 
han var kommet på besøg hos sin gode ven, skipperen. Toldforvalter 
Rosen svarede, at hans tilstedeværelse ikke hindrede den foreståen
de ransagning, som derefter straks blev iværksat. Da Rasmus Bonde 
bagefter inviterede tolderne ned i kahytten for at nyde en forfrisk-

DEN SYNGENDE TOLDER /I 



ning og spise røget laks, afslog Bjerregaard skipperens opfordring til 
at deltage, for, som han sagde, dér havde han intet at gøre. I stedet 
satte Bjerregaard sig på storsejls-løbebommen ved kahytsdøren, 
hvor han underholdt sig med matroserne og - med skipperens tilla
delse - sang et par »Arier«, hvorover de tilstedeværende lo. Alle 
spøgte og var i godt lune, også Clautoft. Ved nærmere eftertanke 
havde der været et par episoder mellem Bjerregaard og Clautoft. Da 
Bjerregaard f.eks. på et tidspunkt fik et glas vin med de øvrige i 
kahytten, ønskede han i sin skål, at Gud ville velsigne tolderne; han 
undtog imidlertid Clautoft, »da han har efterstræbt mig og været 
Aarsag til min Ulycke«. Det havde dog ikke ødelagt den muntre 
stemning, og Clautoft havde moret sig lige så vel som de øvrige. 
Man drak og røg videre på piberne af skipperens gode tobak Da 
skipperen imidlertid fremtog et stykke uskåret tobak og sagde: 
»Dette er dog bedre«, rev Clautoft det ud af hånden på ham med sin 
sædvanlige ed, »Det vil jeg, hol mich der Düwel, have«! Skipperen 
svarede nej. Melbye bad derefter om et stykke og fik ja, men skip
peren beklagede, at alle knivene nu var fordærvet af laksen, så han 
ikke kunne skære tobak For at hjælpe fremtog Bjerregaard sin egen 
lommekniv, tørrede den i sit tørklæde, greb fat i Clautofts lomme, 
og sagde med en ed, at Clautoft skulle levere tobakken fra sig. Den
ne svor imidlertid atter, at det ville han ikke. Bjerregaard gav da 
straks slip og satte sig tilbage i døråbningen og sang som før. Alle de 
tilstedeværende betragtede det forefaldne som en ren spøg, og på til
svarende måde spøgte Bjerregaard og Clautoft om, hvem der skulle 
sejles først i land - med det resultat at de kom sammen i jollen. Da 
selskabet skulle køres hjem af ijenestekarlen, ville Clautoft imidler
tid ikke sidde sammen med Bjerregaard, men satte sig ved siden af 
kusken. At Bjerregaard på nogen måde skulle have overfaldet Clau
toft i vognen, var forkert, fordi de to sad i hver sin ende af køretøjet 
med flere mennesker imellem sig. Alle vidner var enige om, at 
Bjerregaard under hele forløbet hverken havde brugt øgenavne om 
Clautoft eller på anden måde forhånet ham. Også hjemturen var 
foregået under latter og en lystig samtale, som bl.a. gik på den sang, 
som Bjerregaard og en matros havde sunget ombord. Ja, stemningen 
havde denne lørdag eftermiddag været så god, at Clautoft ombord
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havde sagt til Bjerregaard, at han ikke begreb, hvordan denne kun
ne være lige så fornøjet som de øvrige.

At dømme efter forhøret var sagen altså klar som sensommerly- 
set over Ebeltoft Vig: Clautofts klage var aldeles grundløs. Det måt
te byfogden konkludere, da han den 3. oktober sendte de nedskrev- 
ne forhørsakter til stiftamtmanden. Byfogden lagde ikke fingrene 
imellem: Clautoft havde ulejliget den høje øvrighed, spildt retsbe
tjentenes tid og foruroliget folk med sin usande klage og sine skam
melige beskyldninger. Toldkontrolløren måtte irettesættes så kraf
tigt, at han for eftertiden ville afholde sig fra at »forlyste« sig med 
dristige beskyldninger på andres bekostning.

Medvirkende til byfogdens hårde ord var det sikkert, at han kend
te Clautoft i forvejen. Det var langt fra første gang, at denne ulejli
gede myndighederne med de stridigheder, hvori han indviklede sig 
med kolleger, naboer og menige borgere. I sine ni år i byen var Clau
toft f.eks. blevet dømt for ikke at ville betale husleje, for uretmæssig 
beslaglæggelse af varer og for udvist trættekærhed. Han klagede også 
idelig over de skatter og afgifter, han var pålagt. En standsperson 
som landråd de Schleppegrell havde derfor offentligt kaldt ham en 
»skidt Karl«, »en Daarekiste-Karl« og »en Knegt, der skulde have 
100 Stokkeprygl«, mens byfogden engang i en embedsskrivelse hav
de udtalt, at Clautoft havde »et fortræden Sind og ond Villie«.

Stiftamtmand Høeg-Guldberg kom på basis af retsakterne til 
samme resultat som byfogden: Clautoft fik den 11. oktober en alvor
lig reprimande.

III. Sangen som våben
Det er en almindelig kritik af retssager brugt som kildemateriale til 
kulturhistorien, at de repræsenterer undtagelsestilfælde og ikke nor
men. Desuden er mange forhold ubelyst eller underforstået i rets
akterne. Hvis historikeren blot refererer retsmateriale, risikerer han 
at gå i »dommerens fælde«, idet historikeren endnu engang kom
mer til at bekræfte, hvad der måtte konkluderes ud fra bevisets

Alt dette er rigtigt - men noget lignende gælder det meste histo-
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riske kildemateriale. Det er ved at være kritisk over for og diskutere 
med kilderne, at vi kan opnå viden om fortiden.

I den foreliggende sag kan man lægge mærke til, at Clautoft fle
re gange forgæves protesterer mod fremgangsmåden ved byfogdens 
udspørgen af vidnerne. Clautoft beder to gange byfogden om at få 
klarlagt, om der ikke var flere end Bjerregaard, der sang; desuden 
fremfører han, at vidnerne ikke - som byfogeden ellers har lovet - er 
blevet holdt adskilt. Byfogden afviser, hvad han kalder sagsøgerens 
»urigtige Beskyldning mod Retten«. Clautofts utilfredshed kulmi
nerer med, at han udebliver fra det sidste retsmøde, den 27. septem
ber, idet han skriftligt meddeler byfogden, at »Det Forhør De hol
der, er icke efter min Begiæring«. Efter at have modtaget sin tjenst
lige irettesættelse, replicerer Clautoft den 20. oktober til stiftamt
manden, »at det er allene Forhøret og ikke min Klage der har for- 
aarsaget Deres Excellences Resolution med Advarsel«. Den fortør
nede tolder ville snarest ved »ordentlig Tingsvidne« bevise sin klages 
rigtighed og dermed »forskiellen mellem sammes og de Afhørtes 
Troverdighed«.

Lad os lade tvivlen komme sagsøgeren til gode og forfølge det 
musikalske spor.

De første vidner går let hen over sangen. Toldforvalter Rosen 
oplyser, at Bjerregaard sang »et par Arier«, men han kan ikke huske 
andet om indholdet - siger han - end at Claus og Nille blev nævnt 
i en af Sangene. Toldkontrollør Melbye kan kun tilføje, at skipperen 
havde givet sin tilladelse til, at Bjerregaard sang sin »Viise«, samt at 
alle tilstedeværende morede sig. Begge vidner betoner, at Clautoft lo 
lige så meget som de øvrige. Det er efter hver af disse vidner, at 
Clautoft protesterer mod byfogdens spørgeteknik Da Bjerregaard 
derefter bliver afhørt, hævder han, at det var en af skibets to matro
ser, der havde sunget (»adskillige muntre Viiser«). En af viserne hav
de omkvædet »Claus og Nille«. Matrosen havde lært viserne i Nor
ge, og Bjerregaard kan ikke huske indholdet, fordi han aldrig før har 
hørt de samme viser. Mere beretter de tre toldere ikke om den sag.

Skipper Bonde oplyser, at Bjerregaard sad i kahytsdøren og sang 
sammen med matroserne »under Spøg og uskyldig Munterhed«. 
Heller ikke skipperen kan huske indholdet, men han karakteriserer
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Titelbladene til skillingsviserne Jeppe og Nille, trykt i København (Det 
kgl. Bibliotek, 34, -ni 8°), og Mikkel og Claus, trykt i Haderslev 
(Dansk Folkemindesamling, 1929/30138).

sangene som »bekjendte og ældgamle Gade-Viiser«. Direkte 
adspurgt ryster han dog op med et par titler: Den ene vise handlede 
om »Jeppe paa Bierget« og den anden om »Ræven og Claus Skade«. 
- Matros Peder Flander indrømmer at have deltaget i sangen sam
men med Bjerregaard og kammeraten Niels. Han kan ikke huske 
indholdet, fordi det var kammeraten, der sang for, men - tilføjer han - 
sangen var »uden mindste Hensigt til nogens Fornærmelse«. - Det 
sidste vidne, matros Niels Smed, kan endelig oplyse nogenlunde 
præcise titler på viserne: Den ene var om »Jeppe paa Bierget hans 
Hustrue Nille, der er bekjendt af bemeldte Jeppes Historie«, og den 
anden var om »Ræven og Claus, hvilken er paa Tryck og ... 37 Vers«. 
Matrosen forsikrer, at denne vise ikke blev sunget for at forhåne eller 
fornærme noget menneske. Han afleverer et eksemplar af skillings-

DEN SYNGENDE TOLDER 75 



visen, hvor titelbladet mangler, fordi trykket er »gammel og til- 
jasket«.

Denne nærlæsning viser, at de tre toldere synes at have fået et 
anfald af dårlig hukommelse, og at det, de huskede, delvis var for
kert: »Claus og Nille« er således hverken titlen eller omkvædet på en 
vise, men to personer fra to forskellige viser. Bjerregaards påstand 
om, at han ikke kendte viserne og ikke selv sang, rimer dårligt med 
de øvrige vidners oplysninger. Også skipperens hukommelse er på
faldende dårlig, og da vise-tideme endelig kommer på bordet, bliver 
hverken han eller matroserne spurgt nøjere ud om indholdet, selv 
om de sidste - helt uopfordret - ytrer, at formålet med sangen ikke 
var at smæde nogen (dvs. Clautoft). Endelig er det påfaldende, at 
titelbladet er revet af den skillingsvise, som bliver beslaglagt som 
bevismateriale.

Heldigvis er begge viser bevaret som skillingstryk i komplet form. 
Den ene er En splinter nye Vise om Jeppe paa Bierget. Eller en Samtale 
imellem Jeppe og Nille, trykt hos J.R. Thiele i København, og den 
anden er Mikkel og Claus, udgivet hos Hinrich Luckander i Ha
derslev. (Se illustration).

Visen om Jeppe og Nille ser umiddelbart uskyldig ud. Den gen
giver i 30 vers den bekendte historie fra Holbergs komedie Jeppe paa 
Bierget og indledes således:

Ak, jeg stakkels Mand, er dog ulykkelig,
Nille larmer, slaaer og underkuer mig;
Jeg har ingen Fred i Huset, hvor jeg er;
Havde jeg kun Mod, jeg slog den Akkermær.

Ligesom hos Holberg er visens Nille et arrigt spektakel, der tæsker 
sin mand med krabasken. Måske har den spottende effekt først og 
fremmest ligget i, at alle tilstedeværende på skibet hin augustdag 
vidste, at Clautofts kæreste hed Nille! Toldkontrolløren giftede sig 
kort efter hændelsesforløbet med Nille Marie Bisps, men dette nav
nesammenfald oplyses der intet om under retssagen.

»Mikkel og Claus« er derimod åbenlyst en smædevise. Man får 
sin mistanke om, hvorfor det beslaglagte eksemplar manglede titel-
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bladet, når man ser, at visens fulde titel er: Ingen maae agte sin Fien
defor ringe. Forestillet i en Fabel om Mikkel og ClausX Fablen beskriver, 
hvorledes ræven med svig dræber skadens unger, men til gengæld 
selv bliver narret af skaden og bliver revet ihjel af jagthunden Nop
pe. Der skal ikke meget fantasi til at identificere Mikkel Ræv med 
Clautoft og Claus Skade med Bjerregaard. Visen far en morbid- 
skæmtende karakter ved at skulle synges på melodien til Kingos 
bekendte salme, »Far, Verden, far vel«. Første vers opridser bag
grunden: Rævinden har forbrudt sig og er blevet skudt af jægeren, 
hvorfor ræven sidder tilbage med syv børn:

JlnJ J r ir p r r ? r1 r Jlr r n
Ræ - ven han boer i Sko -ven og ha - ver sin Hyt - te i Jord. Ræv-

Ræven prøver at lokke skadefamilien ned i sin hule, men Claus Ska
de svarer i første omgang, at Mikkels tale er »Falskhed og Snaus«, 
og at han er langt værre end tyve og røvere. Da det senere bliver 
uvejr i skoven, lykkes rævens list imidlertid, og da Claus forlader 
rævehulen for at samle mad, dræber rævefamilien straks alle syv 
skadeunger. For at fa hævn udtænker Claus Skade en plan sammen 
med mynden Noppe: Mynden lægger sig i skoven under foregiven
de af at være død, og da Claus får Mikkel hen for at se det for ham 
så glædelige syn, springer jagthunden løs på ræven. I adskillige vers 
beskrives detaljeret, hvorledes ræven beder for sit liv, hvordan den 
nægtes at måtte tage afsked med sine børn, og hvorledes den til sidst 
sønderrives.
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Nu Ræven gav tabt,
Hans Lemmer i tusinde Stykker blev bragt.
Saa tog de hans arme forknusede Krop,
Og udi et Træe de ham klyngede op.
Der hænger nu Mikkel, og hviler sin’ Been,

Saa smukt i en Green.

Jeg tror, at Clautoft virkelig har moret sig over disse viser. Vinen og 
laksen og den gode stemning har for et stykke tid faet ham til at 
glemme, at han selv angav Bjerregaard, da denne blev afsat for 
embedsforsømmelse, at han uafladelig lå i strid med kollegerne, og 
at han var almindelig forhadt. Clautoft spøgte og var lystig - indtil 
det pludselig gik op for ham, at latteren var vendt mod ham selv.

Sagen synes at vise, at byfogden holdt hånden over de øvrige tol
dere. Melby var i øvrigt svoger til den lokale købmand Rhode, der 
ejede galeasen, så Melbye og skipper Bonde har sikkert været gode 
bekendte.

Den stridslystne toldkontrollør Clautoft afgik fire år senere, kun 
57 år gammel, fra sin stilling, men levede yderligere tretten år. Bjer
regaard døde syv år efter retssagen, idet han blev fundet druknet i en 
brønd på gaden uden for sin dør.

Måske var der alligevel ikke så idyllisk i Ebeltoft for 200 år siden. 
Når vi får gravet os ned i den gamle retssag, viser den sig ikke blot 
at omtale nogle bekendte gamle skillingstryk, men også at indehol
de værdifulde oplysninger om visernes brug i hverdagen og om deres 
sociale funktion - kort sagt at levere den kontekst, som ellers næsten 
altid er gået uigenkaldeligt tabt.

Note:

Det var Piø, der for femten år siden henviste mig til den pågældende retssag og opfor
drede mig til at skrive en artikel om visesangen dçri under titlen »Den syngende tol
der«. Sagen findes i Ebeltoft byfogeds tingbøger, Landsarkivet for Nørrejylland, under 
de nævnte datoer (bl. 478r-48ov, 483r-484r og 486v-488r) samt i Ebeltoft rådstuearkiv, 
byens breve, sammesteds (en fotokopi af sidstnævnte kilde er venligst stillet til rådig
hed af Byhistorisk Arkiv i Ebeltoft). Retssagen er kort omtalt i Poul Rasmussen og 
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Gustav Albeck: Ebeltoft Købstads Historie, Ebeltoft 1951, s. 238-39; jeg har desuden hen
tet personoplysninger i Bernhard Petersen: »Personalia ved Ebeltoft Toldsted«, Tids
skrift for Toldvæsen 12 (1894) s. 191-201. Udtrykket »dommerens fælde« stammer fra 
Gustav Henningsen: »Om folkloristisk indlevelse i historiske kilder. Forskning i tiden 
før folkemindeindsamlingen«, i: Anders Gustavsson (red.), Tiden och historien i 1990- 
talets kulturforskning, Uppsala 1994, s. 177-196. Melodien til rævevisen er hentet fra 
Thomas Kingo: Aandelige Siunge-Koor, Anden Part 1681, hvor »Far, Verden, far vel« er 
nr. ii. I nyere tid er rævevisen publiceret (med tekst efter A.P. Berggreens forkortede 
udgave på 15 vers) i Arthur Amholtz og Nils Schiørring: Gamle Danske Viser, 2, Køben
havn uden år (1942), og den er desuden omtalt i Schiørring: Det 16. og 17. århundredes 
verdslige danske visesang, 1, København 1950, s. 212-13.
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ULLA THYRRING

Kloge folk i Herning eller 
da skillingsvisen blev til virkelighed

Da P. V. Glob ved den stolte indvielse af Herning Museums nye ud
stillingshal og indgangsparti i 1971 benyttede lejligheden til også at 
se det øvrige museum, faldt hans blik på den kloge mand, Henrik 
Kokborgs medicinskab, og han henkastede på sin karakteristiske, 
fjernt associerende måde: »Det der, det er en verdenssensation«. Se 
det gjorde jo indtryk, og siden da spekulerede jeg på, hvorledes vi 
skulle formidle denne sensation til publikum.

Midtjylland var sine steder tidligere tyndt befolket og sparsomt 
forsynet med læger. Dette gav god grobund for kloge folks virksom
hed, og gennem min forgænger, museumsforstander H.P. Hansens 
arbejde med emnet, var der på museet tilvejebragt en lille, men sær
deles interessant genstandssamling med tilhørsforhold til kloge folks 
virksomhed i Midljylland. For at disse fa genstande af stor magi 
kunne syne af noget på en udstilling, var det nødvendigt visuelt og 
sagligt at indsætte dem i en meget større sammenhæng.

Jeg fik da den tanke, at Dansk Folkemindesamling, som sjældent 
har lejlighed til at omsætte deres viden i egentlige udstillinger, må
ske ville være interesserede i at deltage i et udstillingssamarbejde om 
kloge folk.

Iørn Piø var straks positiv, og onsdag den 1.11.1972 mødtes en ræk
ke kloge hoveder fra Dansk Folkemindesamling, Iørn Piø, Birgitte 
Rørbye og Eske K. Mathiesen og fra Herning Museum, Ulla Thyr
ring og Lilli Friis for at indlede et bevæget og inspirerende samar
bejde om udstillingen »Kloge Folk«.

Vi valgte at skildre 10 kloge folk og deres virksomhed set på bag
grund af datidens samfund: troldmanden Laust Glavind, entrepre
nøren Anders Ulfkjær, pottemageren Erik Lassen Andersen, sme- 
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Et udsnit af Iørn Piøs egenhændige beretning om Laust Glavind og hans 
meriter fra udstillingen Kloge Folk.

den Lars Kanneworf, læreren Chr. Søgaard Pedersen, dynastiet 
Maren Haaning, enken Kirsten Krathus, tusindkunstneren Henrik 
Kokborg, gårdejeren Kjeld Bjerg og benbrudslægen Mads Weis. Det 
blev hurtigt klart, at udstillingen ville blive præget af store billed
mængder fra tiden og overvældende mange skriftlige udsagn. For at 
variere dette væld af informationer valgte vi at udstille på papæsker 
af forskellig dybde opsat på væggene, således at de inderste æsker bar 
udsagn om tiden og det samfund, hvori de kloge folk udøvede deres 
virksomhed. På de halvt fremspringende æsker var der udsagn, der 
kommenterede de kloge folks arbejde og de forhold, hvorunder de 
virkede, og på de mest fremspringende æsker gik vi tæt på de io 
udvalgte kloge folks metoder. Vi delte de kloge folk imellem os, og 
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tog hver især ansvaret for research og formidling af vore respektive 
emner og det så bogstaveligt, at vi med egen hånd tegnede og skrev 
om deres historie og baggrund på æskerne.

Fra april 1973 til marts 1974 vistes udstillingen under betydelig 
opmærksomhed på Herning Museum, og fra november 1974 til 
februar 1975 vistes et udvalg af den i det dengang af museerne stærkt 
ombejlede udstillingslokale under Handelsbankens Østergade afde
ling på Strøget i København. Ved den lejlighed opstod der en min
dre uoverensstemmelse os imellem, som jeg kun refererer for at vise, 
hvorledes synet på sponsorering siden da har ændret sig radikalt. 
Handelsbanken ville give os 6000 kr. for at fa lov til at overtage 
udstillingen. Jyderne er jo af naturen griske og indstillet på handel, 
men folkemindesamlingen mente et stykke tid, at det var en uhellig 
alliance, og at en statsinstitution ikke kunne være med til at rekla
mere for Handelsbanken. Ry Andersen i Kulturministeriet beroli
gede de oprørte gemytter, og folkemindesamlingen gik mod deres 
overbevisning med til, at udstillingen blev gennemført. For en fuld- 
stændigheds skyld kan jeg anføre, at da den derefter blev nedlagt, 
modtog Herning Museums forbindelser i adskillige år pakker med 
morsomme eller urovækkende udsagn på æskelåget såsom: »Dømt 
for kvaksalveri 1884 bøde 80 kr.«

Det at vi hver især på æskerne skulle skrive om »vores kloge folk«, 
førte med sig, at vi op til udstillingens åbning anbragte os hver ved 
vort bord i museets udstillingshal og skrev på livet løs på de til for
målet fremstillede æsker. Dette gik ikke for sig uden højlydte ind
byrdes drøftelser og enkelte sværdslag, men ved dagens slutning 
kunne vi som regel samles i fordragelighed omkring aftensmåltidet.

Een eller flere gange spiste vi i mit hjem beliggende i en skov på 
brinken af Holtum A, og det var her Piø fik en oplevelse, som for en 
tid bragte ham bort fra skillingsvisernes fantasiverden, idet han 
medens et udtryk af vantro bredte sig over hans digre ansigt, måtte 
lytte til en beretning fra det virkelige liv, som hvad angår romantik 
og usandsynlige omstændigheder langt overgik skillingsvisernes.

På ejendommen lå dengang, nu er den brændt, en gammel vand
mølle, Tornvig Mølle. En hulvej førte ned til møllen ved Holtum À, 
møllehjulet drejede rundt, og møllegården ejedes fra 1913 af konsul 
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Valdemar Ludvigsen. Hans søn, som jeg er gift med, fortalte histo
rien om bondepigen, som blev en berømt kunstberiderske og endte 
med at blive gift med en ungarsk greve. Her kommer den:

»Engang i 8oerne ejedes møllen af en mand, jeg vil antage at hans 
navn var Olsen. Han havde forskellige børn blandt andre en datter, 
Elisabeth Martine Olsen, som var født i 1882, og som blev kaldt for 
Tinne. Hun voksede op og blev til en meget smuk pige, som var sær
ligt glad, når hun fik lov til at køre med faderens heste til Brande.

Til møllen kom engang nogle sommergæster. De så Martine, og 
så tog de hende med til København og anbragte hende hos en dame, 
som hun skulle passe hus for. Hun lærte vist også at spille klaver. 
Martine havde en yngre bror, som hed Senius Olsen. Senius blev 
soldat, og det har altså været i begyndelsen af århundredet, og så 
engang rejste han over for at besøge sin søster i København, dér hvor 
hun var i huset. En aften gik de i cirkus sammen, og Martine sad og 
stirrede på det der cirkus og på de pragtfulde damer, der red på 
hestene, og var meget begejstret for det hun så. »Tænk hvis jeg kun
ne se sådan ud«, sagde hun, og så sagde Senius disse ord. »Ja, men 
du ser da endnu bedre ud Martine«.

Nå, men det ene ord tog det andet, og Martine gik hjem og for
talte sin frue om de smukke heste og om sin store lyst til at lære at 
ride. »Det kan jeg finde ud af«, sagde fruen, »for min mand er fri
murer, og kong Frederik den 8. han er også frimurer, så ham taler vi 
med«. Så en dag kom hun og sagde, at kongen havde sagt, at Mar
tine skulle komme op og tale med ham. Hun gik op og talte med kon
gen, og kongen var venlig, som han jo altid var dengang. »De kan da 
godt lære at ride«, sagde han, »det kan vi da godt fa arrangeret«. 
Derpå sendte han hende til Berlin til den dygtigste ridelærer i Euro
pa, hvor hun skulle lære at ride skoleridning. Den mand som ejede 
rideskolen havde to heste, som ingen andre end Martine kunne ride. 
Så dygtig blev hun. Og så red hun lidt på de der heste, og da hun 
vendte tilbage til København, sagde hun til sin frue: »Kan jeg ikke 
tale med kongen om de heste«. »Nej, det kan du ikke«, sagde fruen. 
Men Martine gik alligevel op til kongen, og han tog venligt imod 
hende, lyttede til, hvad hun havde at sige, og gav hende et lille guld-
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Manon med sin best
White-Star.

æg i en kæde til at hænge om halsen. »De kan da godt fa de to heste, 
hvis De kan ride dem«, sagde han. På den måde fik hun altså heste
ne, som var nede i Berlin, og begyndte at optræde med skoleridning.

Det foregik dengang sådan, at man ankom til et stort teater og 
havde sine heste og sin betjening med, og så optrådte man ligesom 
med et skuespil på scenen med hestene og lod dem springe og gøre 
ved, og det var en enestående stor forestilling, som folk strømmede 
til for at se. Martine, som nu kaldte sig Manon, blev en berømt 
kunstberiderske. Hun optrådte på scener over hele Europa og rejste 
rundt med flere folk og adskillige heste deriblandt de to heste fra 
Berlin. Pludselig blev hun kaldt til Skt. Petersborg. Det var nogle 
officerer i zarens regiment, der ville se hende, og der var ingen ende
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på den jubel, som officererne udviste overfor hende. Hun blev fejret 
i alle ender og kanter.

En anden gang kom hun til London for at optræde i Covent Gar
den. Der så grev Festetits fra Ungarn, at kunstberidersken Manon 
skulle optræde, og da han fornylig havde overværet operaen Manon 
Lescaut, fik han den ide, sådan siger historien, at han også ville se 
denne forestilling. Han blev straks meget betaget af hende, for 
Manon var ganske overordentlig smuk også af ansigtsudtryk.

Grev Festetits rejste nu rundt for at se hende optræde forskellige 
steder i Europa, og en aften, da hun kom ud fra teatret, og det var 
et forfærdeligt regnvejr, holdt han udenfor med sin vogn og spurg
te, om han måtte have lov til at køre hende hen til hotellet. Jaa, johh, 
det ville hun gerne, hun trak lidt på det, for hun indlod sig jo ikke 
på noget som helst. Og så kørte han hende hen til hotellet og tilstod, 
at han var dybt forelsket i hende. Hun lærte ham at kende, og det 
viste sig, at han var en ungarsk magnat, at han var greve og admini-

Kunstberidersken 
Manon på sin hest 

White-Star.
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strerede syv slotte. Han friede til hende, og hun sagde ja, og så blev 
de gift, og hun blev grevinde Elisabeth M. Festetits og kom til at bo 
på et af de vældigt store slotte. De rejste rundt i Europa og havde 
det ganske udmærket, men han var meget ældre end hun, og i 
begyndelsen af 30erne døde han desværre, og hun kom til at bo alene 
på et af de store slotte, for de havde ikke fået nogen børn.

Da russerne rykkede ind i Ungarn, var der nogle russiske soldater, 
der besatte hendes slot. De flyttede ind og levede på slottet, og hun 
måtte bo i en udhusbygning, sådan en slags forvalterbolig. Der for
skansede hun sig med en stor hund, for hun var bange for, at russer
ne en dag skulle overfalde hende. Det prøvede de da også på, men 
hunden holdt dem på afstand. Alle andre af hendes klasse flygtede 
til Østrig, men hun ville ikke bort fra Ungarn, så hun blev på sit slot. 
Til sidst måtte hun dog snige sig ud og kom i god behold til Østrig, 
hvor hun flyttede ind i den bolig, som hun og hendes mand havde i 
Wien. Hvad hun fik med sig var blevet stjålet fra hende. Hun leve
de under beskedne kår i en lille del af den store lejlighed, men hun 
omgikkes de fornemste fyrstehuse i Europa. Selv i sin høje alder 
kom hun til Danmark for at mødes med sine slægtninge og gense sit 
fødehjem, Tomvig Mølle. Hun var da næsten blind og boede hos 
nonnerne på Sostrup Slot. Martine Olsen, alias kunstberidersken 
Manon, alias grevinde Elisabeth M. Festetits døde i Wien i 1982 
kort før sin hundrede års fødselsdag«.

Se det var en rigtig historie, Piø.
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FINN CLEMENT HANSEN

Den stegte dreng var en and

DRi-satireprogrammet »TV ansjosen« kommenterede i et indslag 
lørdag den 23. november 1996 nogle særdeles kategoriske meldinger, 
der var kommet fra Trafikministeriet om sikkerheden i den nye tun
nel under Storebælt. En brandulykke, der kort forinden var indtruf
fet i tunnelen under den Engelske Kanal, var anledningen til et par 
dages heftig mediedebat. Sketchen, som foregår ved indgangen til 
Storebæltstunnelen, er udformet som et interview med sikkerheds
chefen: Denne forsikrer, at intet kan gå galt ogforresten afventer vi en 
gruppe besøgende her kl. 16. Intervieweren gør - insisterende - op
mærksom på, at det faktisk er et kvarter siden klokken var 16 - og at 
der ikke er dukket en levende sjæl op for at se den »sikre tunnel«. 
Sikkerhedschefen svarer irriteret, at de nok snart kommer. I det 
samme høres en and i det fjerne. De to mænd kigger i retning mod 
tunnelindgangen, stirrer dernæst mildt undrende på hinanden - alt
imens andens rappen intensiveres som et ekko under tunnelens 
hvælvede loft.

Samme dag kunne dagbladet Information dementere en historie, 
som Reuter havde begået om den tyrkiske forfatter, Yashar Kemal; 
han skulle angiveligt have søgt politisk asyl i Sverige. Historien har 
intet på sig. Forfatteren oplyser, at han er taget til Sverige for at fa 
arbejdsro. Information indrykker dementiet med overskriften: 
»Kemals »asyl« i Sverige er en avis-and«.

»Anden« lever og har det stort set godt på trods af sin høje alder 
- den er nemlig et gammelt kræ. Ovenstående demonstrerer, hvor
dan begrebet kan benyttes som en fiks eufemisme i satiren eller som 
høflig omskrivning, når journalisten eller redaktøren mener at have 
grebet konkurrenten i lemfældig omgang med sandheden. »Anden« 
indgår således i moderne redaktionssprog - uden den ringeste 
antydning af patina - som en mulighed for at føre høvisk tale, dér
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hvor en anden ville se stort på uskrevne presseetiske normer og ind
sætte »løgn« i en to-spaltet overskrift.

I modsætning til begrebet »and«, har den praktiserede »and« lidt 
vanskeligere vilkår i den nutidige mediekultur. For hundrede år 
siden var afstanden mellem kilde og læser enorm. Datidens vanvit
tige eller mystiske avishistorie foregik enten i udlandet eller i en lil
le provinsby, og hvem turde iøvrigt betvivle sandhedsværdien af den 
trykte reportage eller efterretning i et dagblad med kongelig bevil
ling? I dag tilbyder nettet af elektroniske motorveje nanosekunders 
tilgang til en mulighed for at sammenligne begivenhed og reporta
ge. Desuden refererer mange forskellige instanser til samme givne 
hændelse, så den enkelte, altfor farverige variation, straks vil fremstå 
som utroværdig. Der er derfor ikke de store muligheder for at ser
vere en rigtig fed »and«. Paradoksalt nok ligner formen i moderne 
reportage, specielt i billedmedierne, imidlertid ofte fiktionens 
udtryk i en grad, så modtageren mere føler sig underholdt end 
oplyst. Indholdet bliver ligegyldigt. Og så kunne det jo lige så godt 
være løgn.

Selvom »anden« altså lever, er det dog i erkendelsen af at være 
degraderet til et simpelt synonym for »løgn«. Det var i forrige 
århundrede, da dansk presse var på vej ind i konfirmationsalderen, 
den havde sin storhedstid. Her kunne den boltre sig som det den 
var: en god - måske usandsynlig - historie, der blev fortalt, genfor
talt, varieret. I bedste fald vandrede, vraltede, en »and« i årtier - og 
gerne ind og ud af forskellige medier. Taler vi om gemen løgn, skal 
vi læse beretningerne under en meget udbredt rubriktype i datidens 
avis, »Blandinger«. Her kunne læseren underholde sig med afdøde 
kvinder, der fødte levende børn, levende ditto, der fødte slanger, to- 
hovedede kalve, stenregn, søuhyrer og lignende. Man kunne sågar 
læse en historie under »Blandinger« i MorgenPosten« den 4. April 
1850, at en 7-årig dreng, Wolfgang Amadeus Mozart, nylig [!] havde 
givet offentlig koncert og havde sat hele den derværende musikalske 
verden i den højeste grad af forbavselse. Hvis nogen ellers skulle være i 
tvivl, kunne Dagbladet i januar 1853 citere en russisk statsråd, 
Tchzrowanoff, som i sine efterladte memoirer mener, at en »Blanding« 
er en blanding af sandhed og løgn, hvoraf naturligvis det meste er løgn.
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Nej - en ægte »and«s egenskaber bliver vi belært om i »Folkets 
Avis« 25. April i860, hvori redaktøren præsenterer os for ingen rin
gere end »Ur-anden« (Den omstændighed at artiklen er sat under 
»Blandinger« kunne muligvis give anledning til nogle kildekritiske 
overvejelser!):

I Annuaire de F Academie fortæller Mr. Quetelét under artiklen 
»Cornelissen« måden, hvorpå ordet »And« kom i brug i dets nye 
betydning, således: For at give de latterlige nyheder, som bladene 
plejede at meddele hver morgen, en fin snært, meddelte Cornelis
sen, at et interessant forsøg nylig var anstillet, der gik ud på at 
bevise ændernes overordentlige forslugenhed. Man havde samlet 
tyve af disse dyr på et sted; en af dem blev dræbt og hakket med 
fjer og alt i så små stykker som muligt og derpå kastet for de øvri
ge nitten, der på det grådigste slugte den i overordentlig kort tid. 
Af de nitten blev da atter en taget, hakket småt som dens for
gænger, anrettet for de atten og ædt ligesom den første, og såle
des fremdeles til den sidste, som altså befandt sig i det tilfælde at 
have spist sine nitten staldbrødre i en mærkværdig kort tid. Alt 
dette blev fortalt på den allermorsomste måde og gjorde en lykke, 
som forfatteren var langtfra at have ventet; thi historien gik rundt 
i alle europæiske blade. Så gik den i glemmebogen i en snes år, 
men kom på een gang tilbage fra Amerika med forbedringer, som 
den ikke kunne rose sig af i begyndelsen, og med en formelig 
attest om undersøgelse af det overlevende dyrs legeme, hvis 
madpibe erklæredes at være betydelig beskadiget. Alle mennesker 
lo ad historien om »Anden«, som således dukkede op igen, men 
ordet modtog sin nye betydning.

Vi skal altså kunne efterspore visse særlige kendetegn, for at sikre os 
»anden«s ægthed: En historie med et indhold, der nærmer sig be
tænkeligt det usandsynlige, en vandrings- og forglemmelsesperiode 
og en genopstandelse, hvor det er tydeligt, at historien har gennem
levet en genfortællingsproces, og som et resultat heraf er blevet for
synet med nye pointer.

♦

DEN STEGTE DRENG VAR EN AND 89



En sensommerdag i 1868 havde visedrengene i Københavns små 
stræder god afsætning på den sidste nye fra Behrends Enke. Velbe
slåede borgere, som allerede nogle dage forinden havde læst om den 
grusomme begivenhed i abonnementsaviserne, hastede forbi dren
genes drævende foredrag og de lyttende og med-nynnende småkårs
folk som havde forsamlet sig. En og anden kunne godt forarges over 
denne misbrug af den gamle soldatervise, »Nattens dæmrende 
tåger«:

Nattens mørke tit dækker 
rædsomme gerninger, 
den dåd, der her gru opvækker, 
dagens lys dog ser;
Tænk en dreng som der lever, 
lægges i ovnen ned,
- ak, hvert hjerte vist bæver, -
thi han steges herved.

På deres videre færd gennem byen, ville folk af og til kaste et blik på 
deres nyerhvervede skillingstryk, hvis forside oplyste om en Oprø
rende kvaksalverkur, hvorved en dreng blev stegt i en bageovn den 20de 
august 1868, i Svinninge, ved Nykjøbingpå Sjælland. De i alt fire stro
fer rummede essensen af den tragiske begivenhed, og om tålmodig
hed og energi rakte, kunne man sætte sig ind i detaljerne ved at læse 
den trykte beretning, som Behrends Enke havde afskrevet fra 
»Dagstelegrafen«. Selvom dét egentlig var overflødigt; historien var 
allerede i omløb, efter »Dagstelegrafen«s genoptryk den 31. August 
af en efterretning »Nykøbing Avis« havde bragt nogle dage tidligere.

Den almindeligt skeptiske københavner ville nok umiddelbart 
lade sig rive med ved den første præsentation af historien, men så 
iøvrigt fortsætte sin dont og ræsonnere, at Pressen, ja den er af nyhe
der fed, Den bugner af selvmord og ænder [Folkets Nisse, 28.7 i860]. 
Hvad imidlertid kunne have moret samme københavner at fa oplyst, 
var, at historien om den stegte dreng er en »and« af samme karat 
som »Ur-anden«: Historien er født allerede i 1822. Redaktøren af det 
københavnske dagblad »Dagen« sad dengang en oktoberdag og 
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manglede stof til sin avis, da Maribo Avis dumpede ned på hans 
skrivebord. En kollega på samme dagblad, som tidligere på året 
befandt sig i en lignende situation, var mindre heldig. Han ventede 
da forgæves på postvognen, som var forsinket fra provinsen på grund 
af dårligt vejr. Da han således var foruden gode historier til at fylde 
i sine gabende tomme spalter, var han nødsaget til at udsende sit 
oplag med denne meddelelse: Stedse spørges om nyt fra hovedstaden, I 
dag er man ikke i stand til at fyldestgøre fordringen, men i deres sted bedes 
læserne, at nogle fyndsprog mattefinde behag [Dagen, io.i. 1822]. - Han 
kunne nu have reddet dagen ved at fiske en af de gamle historier 
frem.

I nedenstående, venstre spalte, er udskrevet den historie som 
»Dagen« udsendte 31.10.1822. I højre spalte samme, men varierede 
historie, som »Nykøbing Avis« - og derefter flere københavnske 
dagblade og skillingsviseproducenten, Behrends Enke - udsendte i 
august 1868. Kursiverede linier og afsnit markerer de elementer, den 
senere version har modelleret på:

»DAGEN« 31.10.1822

Maribo, den 25de oktober.
I denne tid har i W Rørbæk ved 
Sakskøbing i Lolland en bl bon
dedreng, bl omtrent 12 à 14 år 
gammel, sat livet til på en såre 
ynkelig måde. Sagen, efter for
tælling, er denne: Drengen var 
bl befængt med fnat, af hvilken 
årsag bl moderen greb til det bl 
sædvanlige bondemiddel, bl ind
balsamerede ham med bl svovl og 
bl puttede ham ind i en hed bage
ovn, hvorudi man kort tilforn 
havde bagt brød, og slog derpå 
fiælden for ovnen. Efter nogen tids

»NYKØBING AVIS« 27.08.1868

Så utroligt det end klinger, så 
skal nedenstående dog virke
lig have tildraget sig i W 
ninge, 1 mil herfra byen*. Et bl 
plejebarn, bl en yårs dreng, havde 
i nogen tid været bl plaget af 
fnat, for hvilken sygdom en i 
nærheden boende bl »klog kone« 
påtog sig at helbrede ham, ved 
at anvende en efter hendes over
bevisning aldeles bl ufejlbarlig 
kur. Efter at have bl indsmurt 
patienten med en blanding af W 
tjære og fedt, bl blev han indsat i 
en bageovn, hvoraf brødet kort i
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forløb begyndte drengen at skrige 
på det ynkeligste?) hvilket den fæl 
unaturlige moder bd slet ikke 
ænsede?) men inden man vidste et 
ord deraf, bd var og blev han død. 
Lægen fra Sakskøbing blev 
hentet. Alt omsonst.

(Maribo Av. 84)

forvejen var udtaget; fjællen blev 
derefter sat for åbningen, så at 
ovnen var aldeles tillukket. Den 
ulykkelige dreng skreg om hjælp og 
søgte at komme ud, hvilket da 
også omsider lykkedes ham, 
efter at han havde faet fællen 
skudt til side; men den [iol »klo
ge kone« greb ham øjeblikkeligt, 
bd puttede ham for anden gang 
ind i ovnen og satte fællen for. 
Atter hørtes hans ynkelige 
skrig, men omsider blev han 
roligere, og da han havde 
opholdt sig den for kuren 
bestemte tid i ovnen, blev denne 
åbnet og bd det ulykkelige barn 
taget ud i halvstegt tilstand. Han 
levede dog endnu, men efter nogle 
timers lidelser afgik han ved 
døden. [...] 

[*] Den oprindelige historie bliver gengivet efter  fortælling) medens 
varianten, på trods af et indledende forbehold (så utroligt det end 
klinger)) meddeler at den virkelig har tildraget sig. Medens den første 
kildehenvisning straks må give anledning til skepsis, forstærker vari
anten autenciteten ved anvendelse af en kategorisk form som en 
distraktionsmanøvre fra den manglende kildeangivelse. Det har vist 
sig umuligt at efterspore begivenheden i politi- og retsprotokoller; 
hverken 1822-23 e^er 1868-69 arkivalier kan fravristes bekræftende 
oplysninger.

[1] På trods af godt 45 års lagringstid, bevarer »anden« et af sine væ
sentligste karaktertræk: den foregår i provinsen. Godt nok er den 
flyttet fra det sydlige til det nordlige, men i begge tilfælde lokaliseres 
den i en lille flække i omegnen af en mindre by.
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[2] [3] Bondedrengen befinder sig nederst på datidens sociale rang
stige. Skulle man tro. For hvem er vel mere forarmet og stakkels end 
et plejebarn — i Svinninge! Varianten strammer endda en anelse yder
ligere op omkring elendigheden ved at gøre drengen yngre. Læse
rens sympati - og dermed interesse for fortællingen - forøges 
omvendt proportionalt med ofrets alder. 9 år er desuden en mere 
passende alder for hovedrollen, idet det kan forekomme mere pro
blematisk at overbevise et barn i konfirmationsalderen om det for
nuftige i at kravle ind i en varm ovn.

[4] Drengens lidelse er, forståeligt nok, bevaret i genfortællingen. 
Fnatten er dét element i fortællingens konstruktion, der fører læse
ren frem til den skæbnesvangre pointe: ovnen og døden. Uden fnat
- ingen historie.

[5] [6] [10] Medens fnatten, ovnen og døden således spænder for
tællingen op i en kronologi, må nødvendigvis også kemekonflikten
- den onde kvinde og det syge, uskyldige barn - overleveres intakt. 
I denne figur ligger nemlig det psykologiske brændstof, som varmer 
op under læserens følelser. I spændingsfeltet, der skabes mellem 
ubevidst reaktion på ond kvinde vs. stakkels barn - og bevidst afkod
ning af elementer i fortælleforløbet, skabes dén gnist, der futter det 
hele af i FASCINATION.

Genfortælleren vil pr. instinkt bevare disse enkle, men fundamen
tale størrelser. Vi kan alle skelne mellem en god og en dårlig histo
rie - uden nødvendigvis at kunne forklare, hvorfor vi kan skelne. I 
1822-versionen af »Den stegte Dreng« indlægges en mental glidning 
i den onde kvinde, som følger fortælleforløbet. Ved indledningen er 
hun blot den handlekraftige moder, som benytter sig af det sædvan
lige bondemiddel for at afhjælpe drengens lidelse, hvorimod hun 
fremstår som den unaturlige moder hen mod slutningen. Varianten 
vælger at udklæde den onde som klog kone i citationstegn. Hun 
mener at benytte sig af en ufejlbarlig kur. Læseren tilsendes et klart 
signal om, hvad man skal mene om en klog kone, og hun fastholdes 
som denne statiske figur i selve fortælleforløbet. Først i artiklens 
anden, kommenterende del - som ikke er medtaget i extenso styk-
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ket fra »Nykøbing Avis« -, får vi lov til at se bag om ironien, idet det 
fastslås, at det er et sørgeligt vidnesbyrd om, at der endnu er en betydelig 
rest af tidligere tiders råhed og stupiditet tilbage hos almuen her i landet 
[. .J. Den oprindelige onde moder må nu se sig forvandlet til en hel 
stand i det danske samfund. »Anden« vokser sig stor og flot.

[7] [8] Der er kun kemiske formler til forskel. I begge tilfælde ind
smøres drengen i noget, der i tilstrækkelig grad må opfattes som 
ækelt: Svovl - Tjære og fedt. Det kommer ud på ét. Muligvis var det, 
i 1868, nemmere at skaffe sig tjære og fedt end svovl? Det vigtige for 
varianten er, at drengen ydmyges mindst i samme udstrækning som 
i forlægget, og at redskaberne moderniseres så tilpas at sandsynlig
hedsniveauet opretholdes.

[9] [11] [12] Spændingskurven i ur-historien er jævnt opadgående 
mod klimaks, hvor drengen skriger om hjælp og den unaturlige 
moder slet intet anser. Ikke de videre dikkedarer. Til slut var og blev 
drengen død.

Begge versioner præsenterer de nødvendige miljøer og genstande: 
den hede bageovn, hvor der kort forinden var bagt brød,falden bliver 
lukket. Og drengens skrig. Men hvor den unaturlige moder blot 
intet anser, sætter varianten trumf på og lader den »kloge kone« gri
be fat i drengen, da det omsider lykkes ham at komme fri. Hun/wZ- 
ter ham for anden gang ind i ovnen og slårfallen for. Og vi hører ham 
skrige ynkeligt, før han omsider bliver rolig. Det hele afsluttes i et 
teatralsk tableau med den døende i centrum: Han hales ud, livløs og 
halvstegt, og må endog trækkes med et par timers lidelser før han 
afgår ved døden.

Det er i variantens udpenslede dødsscene, Behrends Enke straks 
ser muligheder. Af fire strofer i skillingsvisen »Oprørende kvaksal
verkur ...«, står den første som opråbsstrofe, den anden sammen
trænger hele det episke forløb med drengen, der længe led af fnat, 
konen der smører ham ind i tjære ogTedt og indsættelse i bage
ovnen. De to resterende strofer - se nedenstående - dvæler ved steg
ningen - tilsat udbrudsforsøg, genindsættelse, dødskamp og død:
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Det hjælper ej, at han hviner,
de sætte fjælen for;
Ak, hvor det drengen piner, 
heden er altfor stor.
- Hvad den stakkel dog lider, 
men ej det rører dem, - 
men så længe han slider 
til atter han kom frem.

Men kort var kun den glæde, 
atter han lægges derned, 
først man hørte ham græde, 
så blev han stille derved, 
da endelig de oplukked’, 
vil tage drengen frem, 
da er hans livslys slukket, 
som død han bæres hjem.

»Den stegte dreng« genopstod vitterlig som en rigtig »and«.

Den citerede vise er forlagt fra og trykt hos viseproducenten Behrends Enke, Gothers- 
gade 8i, sandsynligvis i august eller september 1868. Trykket findes i Det Kongelige 
Biblioteks Småtrykssamling med undersignaturen KB 16-D12.
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INGE ADRIANSEN

»Jens var aldrig bange, men der var for 
mange...«
To skillingsviser som udtryk for dansk national selvforståelse
i 1864-krigen

I indledningen til sin disputats »Nye veje til Folkevisen« fortæller 
Piø om sit møde med den nutidige, færøske kvadsang, og han un
derstreger, at denne endnu livskraftige visetradition har overlevet i 
kraft af at have en klar funktion i dansesituationen1. Erkendelse af 
funktionens betydning for visers levedygtighed og påvisningen af sam
spillet mellem synge-fortælle-traditionen og produktionen af salgbare 
viser er to af bogens mange fængende pointer.

De nye veje til folkevisen, som Piø her baner, kan måske også bru
ges til at se på en lidt senere visetradition: Skillingsviserne fra de 
slesvigske krige. Det vil jeg forsøge at demonstrere med to viser fra 
den tabte krig i 1864. Begge viser bygger på en lidt ældre dansk tra
dition - Peter Fabers slagsang »Dengang jeg drog afsted« om den 
tapre landsoldat i den første af de slesvigske krige, Treårskrigen 1848- 
50, som endte med en dansk sejr.

Den tapre landsoldat som nationalt symbol
Indtil 1849 var kun bondebefolkningen værnepligtig i Danmark. 
Den danske bondesoldat blev ofte omtalt som Jens og opfattet som 
en lidt komisk figur, og de meningsdannende kredse anså generelt 
bondebefolkningen som uvidende og grov. Bûchers novelle om 
Messingjens, der skildrer en dansk soldats deltagelse i Napoleons
krigene, er karakteristisk for den dannede befolknings opfattelse af 
bønderne. Men fra midten af 1840-erne begyndte denne opfattelse 
at ændre sig afgørende. Nationalromantikere med N.F.S. Grundtvig 
i spidsen mente, at det var i bondebefolkningen, at den danske fol- 
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keånd fandtes, og at den kun kom til udfoldelse, hvis den blev vakt 
eller oplivet. Dette kunne ske, når det levende ord forkyndte om det 
at være dansk.

Ved krigsudbruddet i 1848 gik der en national ild over landet. Den 
viste sig på lidt længere sigt mest at være en stråild, men den natio
nale opflammen kom alligevel til at sætte sig varige spor i form af en 
romantisering af begrebet den danske landsoldat. Fra at være en 
komisk almueperson, især egnet til biroller, kom Jens nu på grund af 
krigen til at spille hovedrollen og blev opfattet som personificerin
gen af den danske kampvilje og fædrelandskærlighed. Et billede for 
denne udvikling var Peter Fabers vise »Dengang jeg drog afsted« 
med melodi af Emil Homemann. Den blev udgivet den 10. april 
1848, dagen efter den første danske sejr i Treårskrigen.

»Dengang jeg drog afsted« afspejler den helt overdrevne optimis
me og den urokkelige overbevisning om at kæmpe for en retfærdig 
sag, som rådede hos næsten alle, høj som lav i det første krigsår. 
Visens gennemslagskraft blev enorm: Den tryktes i oplag på titu
sindvis, uddeltes gratis til soldaterne, oversattes hurtigt til tysk og 
engelsk og blev sågar anvendt af fjenden*. Under besættelsen af Fre
dericia spillede østrigske musikkorps således jævnligt melodien som 
del af underholdningen for den lokale befolkning.

Begrebet den tapre landsoldat udvikledes under Treårskrigen til et 
nyt dansk nationalt symbol, der kom til at sætte sig markante kunst
neriske spor, ikke blot i litteraturen, men også i billedkunsten med 
Niels Simonsens litografier af scener fra feltlivet og fremfor alt med 
billedhuggeren H.V. Bissens prægtige statue »Landsoldaten« i Fre
dericia, indviet i 1858. Det er det første krigsmonument i nordisk 
kunst, der viser en menig soldat. Han træder på fjendens skyts og løf
ter glad - ikke sit gevær, men - et fredens symbol, en bøgegren3. Sta
tuen er et smukt billede på visens skildring af den jævne, ranke sol
dat, der kæmpede for sandhed og ret og vel at mærke vandt sin sag.

1864-krigen - baggrund og forløb
Men kun 6 år efter indvielsen af statuen af den tapre landsoldat, i 
1864, gik det atter løs i det slesvigske. En ny dansk-tysk krig stod for 

Traditioner er mange ting 7 JENS VAR ALDRIG BANGE 97



døren. Denne gang var det ikke kun en borgerkrig indenfor den 
danske helstat. 11864 var Danmark i direkte krig med de to største 
tyske stater - Preussen og Østrig. Den umiddelbare årsag til krigens 
udbrud var den danske grundlov, som blev vedtaget i november 1863. 
Den var et brud på de aftaler, som Danmark havde indgået med 
stormagterne efter Treårskrigen i 1851-52. Det hører til et af Dan
markshistoriens store paradokser, at den danske regering i 1863 før
te en dristig og udfordrende politik - der betød brud på indgåede 
aftaler med stormagterne - helt uden samtidigt at forberede sig på 
krig.

Krigen brød ud den 1. februar 1864. Den danske hær tog opstilling 
ved Dannevirke, men var ikke udrustet til at forsvare landets syd
grænse, da forsvarsplaneme slet ikke tog sigte på en vinterkrig. Efter 
kun 5 dages kampe, bl.a. ved Bustrup, tog overgeneral de Meza den 
tunge, men rigtige beslutning at trække hæren tilbage fra Dannevir
ke for at undgå at blive omringet af de langt overtallige preussisk
østrigske hærstyrker. En del af den danske hær indtog flankestillin
gen Dybbøl Skanser, mens andre dele af hæren drog til Fredericia og 
længere op i Jylland. Dybbøl Skanser blev hurtigt belejret af de tyske 
styrker, og her udspilledes et drama de næste 10 uger, indtil skanser
ne den 18. april blev stormet af de preussiske tropper og indtaget 
efter nogle timers kamp. En våbenhvile med fredsforhandlinger i 
London førte til et diplomatisk nederlag for danskerne, og krigens 
genoptagelse gav endnu et militært nederlag, da preusserne den 29. 
juni erobrede Als, og den danske hær over hals og hoved måtte træk
ke sig tilbage til øerne. I oktober 1864 sluttedes der omsider fred - 
en af de hårdeste i Danmarkshistorien. Hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenburg gik tabt. Det danske rige blev reduceret med 
1/3 af sit areal og 40% af sin befolkning.

Skillingsviser fra 1864
Nyhederne om krigens gang spredtes til befolkningen gennem to 
medier: dagspressen og skillingsviser. Dagspressen var langtfra 
udbredt over hele landet, og viserne spillede ikke mindst hos solda
terne ved fronten en betydelig rolle som nyhedsformidlere. Her blev 
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viserne omdelt, fortalt og sunget, og de mest fængende blev ned
skrevet af soldaterne bagest i notesbøger og dagbøger. Fortælle- og 
syngetraditionen, som var meget levende under Treårskrigen, synes 
endnu at være udbredt, og den må være forudsætningen for den 
meget store produktion af viser om krigens gang. 1864 blev et helt 
centralt år for dansk skillingsvise-produktion, som Piø har påvist i 
en artikel om bogtrykker Julius Strandberg4. Denne ene bogtrykker 
solgte mindst 350.000 viser i krigsåret.

Men der var også mange andre viseproducenter i 1864, og de to 
viser, som her vil blive omtalt, er ikke af Strandberg; men først en 
præsentation af viserne. Den første af dem er skrevet i tidsrummet 
mellem tilbagetrækningen fra Dannevirke og før stormen på Dyb
bøl, dvs. mellem midten af februar og midten af april 1864. Visen er 
udsendt som skillingstryk af Hagen & Sievertsens Steentrykkeri. 
Forfatteren, den i øvrigt ukendte Anthon Kaas, skrev straks ved kri
gens udbrud en vise »Jens i Felten« om soldaterne ved Dannevirke, 
hvor han udtrykte sin ubegrænsede tillid til landsoldaten:

»Han seirer over Tydsken, derom ingen Tvivl han har
Saa kommer han jo hjem igen til Moer og til Faer;
Og i sin Piges Favn, han glemmer snart de Savn,
Det Liv, som ud i Felten gav ham Hædersnavn.«

Så let og enkelt kom krigen desværre ikke til at forløbe. Jens måtte 
trække sig tilbage fra Dannevirke trods regeringens faste ønske om 
at fastholde denne umulige militære stilling og trods befolkningens 
tillid til Dannevirke. Men Anthon Kaas tog ufortrødent fat på at 
skrive en ny sang til den ændrede militære situation, og snart var 
hans næste skillingstryk »Den uforsagte Jens« på gaden. Forsiden var 
kun lidt ændret. Træsnittet med Dannevirke var udskiftet med en 
udsigt over Sønderborg og Dybbøl, men scenerne fra feltlivet og den 
lykkelige hjemkomst var de samme som på den første sang, og de 
angav præcist indholdet: En opmuntring til soldaterne og et udtalt 
håb om en snarlig sejrrig afslutning. Sangen lagde sig både med 
tekst og melodi meget tæt op ad Peter Fabers fra 1848:
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Forsiden af skillingsvise
blad med Sønderborg 
Slot øverst og neden
under Dybbøl Kirke og 
scene fra indkvartering i 
en bondegård. Museet på 
Sønderborg Slot.

Den uforsagte Jens

Dengang jeg drog af sted,
Dengang jeg drog af sted
Saa fik jeg den Besked,
Ja saa fik jeg den Besked:
Du skal til Slesvig gaae,
For der skal Slaget staae,
Der har vi nogle Skandser, som vi trygt kan stole paa. 
Hvis preusserne de komme og Østerriger med, 
Fra disse Skanser kan vi dem jo sagtens skyde ned; 
Det har de alle sagt, og jeg har Øret lagt 
Dengang jeg drog af sted.
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Da vi til Skansen,
Da vi til Skandsen kom,
Vi saae os alle om,

Ja vi saae os alle om;
Den kan vel holde Stand
Vi tilstod alle Mand,
Den havde blot den Feiler, at den var os alt for lang,
Da vore Tropper blev stillet op paa Rad
Fra Kappel langs med Slien ned til Frederiksstad,
Da knap min Sidemand, han hørte naar jeg sang 
Hurra, Hurra, hurra!

Mens der jeg stod og frøs,
Mens der jeg stod og frøs,
Det atter skuF gaae løs,
Ja det atter skuF gaae løs:
Jeg tænkte det var galt
Om JegJaa Skandsen faldt,
Hvem skulde mig saa hævne, hvem skuF gi'e ham det betalt? 
Reserve har vi ingen af, Hjælpen slog os klik,
Mon det ei var det bedste, om vi fra Skandsen gik?
I lang Tid vi ei kan umulig holde Stand,
Det sagde min Forstand.

Saa gik vi alle Mand,
Saa gik vi alle Mand
Tilbage i vort Land,
Ja tilbage i vort Land, 
hvor før en Kamp der stod5, 
som kun os efterlod,
En Ære, som vil styrke og oplive vort Mod,
Hvor Gutterne fra Thor, Esbern Snare, Absalon6
Kan hjælpe, naar det kniber, ved at række os en Haand;
Da er vi ei saa faa, da bli'er vi ei de Smaae, 
Naar vi tilsammen slaae.
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Nu er vi i Kvarteer,
Nu er vi i Kvarteer,
Vi spørge vil Enhver,

Ja vi spørge vil Enhver:
Om det var galt vi drog,
Før Tysken der os slog,
Og alle Landsoldater blev skudt ned, samt Dannebrog?
Hvem skulde Kongen faae til at varne om den Rest, 
som Tyskerne da levnet, syntes 1 ei det var bedst 
For Konge og for Land, at spare paa hver Mand, 
Til Hævnen komme kan.

Ret snart jeg trorfor vist,
Ret snart jeg trorfor vist,
at Tyskens Vold og List
En Ende brat vil faa,
Pas I kuns bare paa.
Et Løfte har jeg givet, hvordan det end monne gaae,
Jeg ei vil komme hjem til min gamle Faer og Moer 
Før Seiren vi har vundet, derpaa nys jeg hellig svor, 
Før Hæder jeg har tjent, og jeg kan gaa herfra 
Til Hjemmet med Hurra!

Visedigteren lader den jævne tapre soldat skildre turen til Dannevir
ke, fra hvis skanser »alle havde sagt«, at de danske jenser sagtens kun
ne skyde Renden ned. Men hans sunde fornuft sagde ham snart, at 
det var umuligt at forsvare den lange befæstning, og hæren trak sig 
derfor tilbage til Dybbøl, hvor der tidligere, i 1848, havde været en sejr
rig fægtning. Og landsoldaten spørger nu, om det var galt at trække 
sig tilbage, og han svarer selv, at det var bedst at spare på soldaterne 
indtil videre. Men han drager ikke hjem fra krigen, før sejren er vundet.

Det er en næsten besværgende vise, som trygler om forståelse for 
tilbagetrækningen, som blev mødt med vrede og vantro i Køben
havn. Visen forsøger at fastholde en sejrssikker tone, samtidigt med 
at den tager parti for de menige soldater og skildrer deres vilkår i en 
krig, hvor hæren skulle løse en umulig opgave. Hvilken modtagelse
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visen fik i samtiden, vides ikke, og dens funktionstid blev kun gan
ske kort. Efter erobringen af Dybbøl Skanser den 18. april var visens 
slutord om at gå til hjemmet med hurra helt malplaceret. Nu var der 
brug for helt andre toner til mere afdæmpede melodier.

Viseforfatter og værtshusejer Wilhelm Rantzau skrev i 1864 flere 
viser til melodier af Emil Hornemann, udgivet af Chr. E. Horne- 
manns Forlag.7 Den bedst kendte »Den tappre Landsoldat« , også 
kendt under navnet »Stolt med oprejst Pande« er skrevet efter stor
men på Dybbøl den 18. april og før den endelige fredsslutning i 
oktober 1864; måske kan man endda indsnævre tidspunktet til tiden 
mellem 18. april og 29. juni, den tyske erobring af Als efter våben
hvilens udløb.

Leve den tappre landsoldat

Freidigt kan du stande, 
stolt med opreist Pande; 
tro dit kald du røgted' 
ej af skræk du flygted'; 
kun for Overmagten 
gik du bortfra Vagten, 
men du gik kun nødigt, kjender jeg min Jens. 
Ja! bort du gik; men kun da man det bød, 
Du gik, men svoer hver Tysken Hævn og død, 
Stolt med opreist Pande,
Freidigt kan du stande,
Du har gjort din Pligt, du tappre Landsoldat.

Jens er aldrig bange,
Men der var for mange;
Heller bort os trække,
End Gevær at strække,
Slaas han saae vi kunde,
Nylig ved Mysunde,
Og ved Bustrup lærte han os Respekt;
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Dansk infanteristfra 
1864. Fra Alfred Jacob
sens serie »Danske Bil
leder«.

Vor Jens han nok fra Dannevirke drog, 
Men han tog med uplettet Dannebrog; 
Stolt, med opreist Pande, 
Frejdigt kan Du stande,
Du har gjort din Pligt, Du tappre Landsoldat!

Over Mark og Hede
Drog Du bort i Vrede,
Tysken fulgte efter,
Men det gav Dig kræfter,
For ved Bilskov vendte
Du omkring og sendte
Ham med Bajonetten Hilsen, der var brav, 
Du løb ei bort for ham, nei, fast Du stod, 
Og kjækt Du gav din sidste Draabe Blod; 
Stolt, med opreist Pande,

104 TRADITIONER ER MANGE TING



Frejdigt kan Du stande,
Du har gjort din Pligt, Du tappre Landsoldat!

Ei dit Blod Du spared,
Dyppel Du forsvared,
Lange nok Du dvalet
Der for Eftermålet.
Tab er ofte Seier,
Den Bevidsthed eier
Hver en Mand i Landet, Du har kjampet kjakt,
Din Daad er kjendt og priist af hver Nation,
Du veeg for Magt, men aldrig som Kujon;
Stolt med opreist Pande, 
Frejdigt kan Du Stande,
Du har gjort din Pligt, Du tappre Landsoldat!

Hvad vi saa skal friste,
Hvad vi end skal miste, 
Altid Danmarks Ære 
Vil dit Løsen vare;
Preusserørnen strakker
Alt sin Klo, men skrakker
Ei vort Dannebroge, nei, det vaier frit,
Det Blod der flød, vil Tydsken faae betalt,
Vor Jens slaar til, og er hans timer talt,
Da med opreist Pande, 
Frejdigt vil han stande,
Til det Sidste som den tappre Landsoldat!

Rantzaus vise afspejler et næsten fortvivlet forsøg på at fatte krigens 
katastrofale udfald samtidigt med, at troen på den tapre landsoldat 
bliver bevaret. Sangen reflekterer på fortræffelig vis dansk national 
selvforståelse efter de militære nederlag i 1864, og den rummer en 
utvetydig erkendelse af hærens svage stilling. I strofe 2 og 3 skildres 
tilbagetrækningen fra Dannevirke som en fornuftig beslutning, og at 
det vel at mærke skete »med uplettet Dannebrog« efter tapre for-
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postfægtninger de første dage ved Mysunde og Bustrup. Dybbøl- 
stillingen blev tappert forsvaret, så længe det overhovedet var rime
ligt. Jens veg »for magt, men aldrig som kujon«. Sidste strofe rum
mer en fortrøstning om, at Dannebrog fortsat vil vaje frit, dvs. at 
nationen trods nederlaget vil klare sig. Hertil føjes håbet om, at der 
vil komme en dag, hvor »Tydsken faae betalt«.

Det bør understreges, at visen på ingen måde er en hadsang. 
Sådanne findes ganske vist fra 1864, men de er især skrevet af frem
trædende digtere som bl.a. Carl Ploug og Fr. Paludan-MuUer. De 
folkelige viser afspejler antageligt bedre de følelser, der rådede i de 
bredere befolkningslag end den (set fra et litterært synspunkt) mere 
lødige lyrik.

Visernes betydning på kort og langt sigt
Selvom ingen af de to her gengivne viser er stor poesi, har de allige
vel haft betydning ved at fungere som trøsteviser i samtiden. Og 
trøst var der brug for. I efteråret 1864 udsendte N.F.S. Grundtvig et 
lille skrift på 16 sider med digtet »Trøstebrev til Danmark.« En ana
lyse af indholdet af Grundtvigs digt viser, at det stort set er identisk 
med indholdet i Rantzaus vise. Grundtvig skriver:

»Over-Magten at angribe,
Det er Daarekiste-Raad«

Og dette svarer smukt til visens ord om
»Jens var aldrig bange, men der var for mange«.

Men kamp kan alligevel være nødvendig, og Grundtvig fortsætter: 
»Lade sig for Pligt aflive, 
det er nu kun Heltedaad.«

Dette udsagn svarer helt til visens ord »Tab er ofte Seier«, og den slut
ter med det fortrøstningsfulde udsagn, at Preusserømen nok strækker 
sin klo, men far alligevel ikke fat på Dannebrog. På samme vis ud
trykker Grundtvig sin fortrøstning om, at de danske soldater atter vil 

»Lare Tysken at bekjende;
her har Romerriget ende.«

Indholdsanalysen viser, at i 1864 havde litterært dannede mennesker 
og jævne folk brug for de samme trøstens ord til støtte for den na- 
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tionale selvforståelse efter nederlaget. Hovedindholdet af viserne og 
Grundtvigs skrift var: Vi er tapre nok, selvom vi tabte, Dannebrog 
er uplettet, og Tysken skal fa det betalt. Hertil føjer Grundtvig imid
lertid en påstand om, at »Guds-Lykken« vil stå Danmark bi - så 
langt går viseforfatterne dog ikke.

Rantzaus vise om den tapre landsoldat i 1864 fik en ikke ringe 
gennemslagskraft. Påstanden om, at »Tab er ofte Seier« blev således 
jævnligt citeret. I lighed med 1848-visen om den tapre landsoldat 
kom også denne 1864-vise på pigernes hovedtørklæder. Citatet »Jens 
var aldrig bange, men der var for mange« blev kombineret med en 
gengivelse af kampberedt infanterist fra Alfred Jacobsens bekendte 
serie »Danske Billeder«.

Et vidnesbyrd om visens popularitet gav sognepræst Hans Kau i 
1908 i en skildring fra sin barndom i Søndeijylland under og lige 
efter 1864-krigen: »Af sange var der især to, som var populære i de 
nærmeste år efter krigen. Betegnende nok udtaler de begge beun
dring og en tak til den danske soldat. Den ene var P. Hansens sang 
til i. Regiment: »Tak for din Daad« med omkvædet »Dansken skal 
sejre, men Tysken skal fly, fremad, fremad paa ny«. Og den anden 
var: »Freidigt kan du stande, stolt med opreist Pande« med omkvæ
det »... du har gjort din Pligt, du tapre Landsoldat«. Den sidste hu
sker jeg allerede fra 1865 vore karle idelig synge. Jeg lærte den uden
ad, skønt jeg havde ondt nok ved at udtale alle ord rent; men nu har 
jeg ganske glemt den, kun toner omkvædet endnu stadig i mine øren.8«

Da krigen var kommet på afstand, glemte man efterhånden kata
strofestemningen, som lurer bag disse to viser, og fra 1880-erne 
begyndte man at se fremad og ophøre med at dyrke mindet om det 
hæderfolde, militære nederlag i 1864.1 stedet for blev det Treårskri
gens danske sejre, der kom i centrum for den historiske bevidsthed 
igen, og det blev denne krig, som kom til at sætte sit præg på selv
forståelsen. Som en naturlig følge heraf blev det sange fra Treårskri
gen, der overlevede, mens 1864-krigens sange i dag stort set er glem
te. Funktionens betydning for visers overlevelse fremgår klart af 
dette forhold, og det afspejler sig klart i den nyeste udgave af den 
mest udbredte sangbog i Danmark, Højskolesangbogen. Her er der 
ingen sange fra 1864-krigen, men hele fire sange fra Treårskrigen.9
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Blandt disse er i dag den mest benyttede Fabers vise om Den tapre 
landsoldat10.

♦

»...med Viser vinder eller taber man hverken Land eller Riger. Der 
hører alt mere til...« Således skrev Anders Sørensen Vedel i 1591 i en 
kommentar i Nordens ældste visebog »Et Hundrede Udvalgte Dan
ske Viser«11. Dette udsagn gælder også for de her omtalte 1864-viser 
om den tapre landsoldat. Men viserne har alligevel gjort deres gavn 
ved at styrke modet i nederlagets stund, og dermed har de rummet 
et ikke uvæsentligt bidrag til den danske nations genopbygning efter 
nederlaget i 1864.

Noter:
Viserne er gengivet efter tryk i Museet på Sønderborg Slot. Der findes i øvrigt adskil
lige viser fra 1864-krigen med titlen »Den tapre Landsoldat«, og her er kun udvalgt to 
karakteristiske eksempler.

1. Iøm Piø: Nye Veje til Folkevisen, 1985, s. 9.
2. Anne Marie Lebeck Sørensen: Den tapre landsoldat. I: Samvirke, maj 1992.
3. Inge Adriansen: Den tapre landsoldat. I: Sønderjysk Månedsskrift 1993, s. 336.
4. Iøm Piø: Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861-1903.1: Folk og Kultur 1974 

s. 17-49.
5. Kampen ved Dybbøl den 5. juni 1848 havde gjort navnet Dybbøl bekendt i hele 

Danmark, og denne sejrrige fægtning var medvirkende til, at der i 1861 blev anlagt 
skanser på dette sted.

6. Navne på danske orlogsskibe 1864.
7. Wilhelm Rantzau (1832-97) begyndte at skrive viser omkring i860 og har udgivet 

flere tusinde aktuelle og sangbare viser. Omkring 1864 samarbejdede han med Emil 
Homemann, men skrev ellers i betydelig udstrækning selv melodier til sine tekster. 
I omtalen i Dansk Biografisk Leksikon fremhæves som eneste vise den her gengivne.

8. Hans Kau: Fra Kampen mellem dansk og tysk, Odense 1908, s. 8-9.
9. Folkehøjskolens Sangbog, vj. udgave 1989. Nr. 395, Peter Faber: Dengang jeg drog 

afsted. Nr. 396, C.Ploug: Påskeklokken kimed mildt fra den danske kyst. Nr. 397, 
N.F.S. Grundtvig: Det var en sommermorgen. Nr. 398, H.P.Holst: Slumrer sødt i 
Slesvigs jord.

10. Vurderingen bygger på oplysninger fra folkehøjskolerne i Søndeijyllands amt. Det 
er stort set her, at disse sange benyttes, ofte som indledning til foredrag om Søn
deijyllands historie. »Slumrer sødt i Slesvigs jord« synges altid den 25. juli ved kran
senedlæggelse på grave og mindesteder for slaget ved Isted, dels i København, dels 
i Slesvig by og på den gamle kirkegård i Flensborg. Denne fortsatte funktion har 
medvirket til at bevare sangen.

11. Her citeret efter Danmarks Gamle Folkeviser, III, Kbh. 1858-63, fot. genoptryk 1966, 
s. 668.
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ELSE MARGRETHE RANSY

Selma Nielsen besøger Folkeminde
samlingen

Det var bl, a. på grundlag af arkivar ved Dansk Folkemindesamling 
Hakon Grüner-Nielsens samarbejde med Selma Nielsen fra Kalundborg 
(1887-1954), at professor Nils Schiørring i 1956 kunne udgive bogen »Sel
ma Nielsens viser. Et repertoire af folkelige sange fra det 19, århundredes 
slutning*. (Danmarks Folkeminder Nr, 66). Overassistent ved folkemin
desamlingen Else Margrethe Ransy skildrer her, hvordan samarbejdet 
mellem Grüner-Nielsen og Selma Nielsen kunne forløbe:

Når jeg tænker på Selma Nielsen, ser jeg for mig en imponerende 
høj kvinde, alvorlig, men venligt smilende, når hun talte med mig. 
Hun var imponerende, både i sin fremtræden, sin ret elegante klæ
dedragt med den store hat, og når hun satte sig ved arkivar Grüner- 
Nielsens side og begyndte at synge med sin kraftige stemme og den 
tydelige tekstudtale.

Nu begyndte et for mig betagende samarbejde mellem de to men
nesker. Grüner-Nielsen sad med sine papirer og sit skrivetøj og bad 
Selma Nielsen om at synge en af sine viser. Hun sang så af fuld hals, 
langsomt og distinkt, og Grüner-Nielsen skrev ned i takt med hen
des sang. Og det var jo det, der fik mig til at lytte og se på dem. For 
han skrev de noder ned, der blev til Selmas melodi. Når sangen var 
færdig fra hendes side, var det Grüners tur til at synge, for han sang 
efter de noder, han havde nedskrevet, og så skulle Selma rette ham, 
hvis hun syntes, noget var forkert. Men jeg kan aldrig huske, at han 
sang noget forkert.

Det skete af og til, at Selma blev utilpas af sin sukkersyge. Så måt
te hun hurtigst muligt have noget at spise. Og så gik hun og Grüner 
op på »slottet«, som vi sagde i DFS. Det vil sige i Snapstinget. 
Folkemindesamlingen havde dengang til huse på Det Kgl. Bibliotek
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tæt ved Christiansborg. Jeg kan huske, at Grüner engang sagde til 
mig på sin lune måde: »Jeg måtte skam give hende en kotelet, for at 
hun ikke skulle blive syg«.

Jeg har også været med Selma på »slottet«, hvor Grüner traktere
de med kaffe. Så fik jeg talt med hende om hendes meninger, og hun 
fortalte, at hun var kommunist. Det gjorde hun på en stille alvorlig 
måde, og jeg forstod, at det var en dyb overbevisning, hun havde.

Det var altid festligt, når hun kom på DFS, og jeg fik altid hen
des venlige hilsener og ord. Hun var en af de gæster, man kun hav
de stor sympati for, en kvinde, der ganske enkelt, men med en vis 
stolthed, gav DFS det smukke og interessante bidrag, som hun kun
ne bringe.
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OTTO HOLZAPFEL

»Stereotyper uden ende...«

Da vi mødtes første gang, det var i elevatoren op til DFS omkring 
1969/70 (tror jeg, i hvert fald er det længe siden!), sagde Iørn til mig: 
Nå du er O.H.! Jeg har anmeldt dit doktorarbejde om »Studien zur 
Formelhaftigkeit...« Det er jo meget pænt, som jeg også skriver i 
min anmeldelse, men nu skal du bare høre ... Og så far jeg mit livs 
vel nok mest intensive instruktionstime omkring danske folkeviser 
(ballader). Jeg kan ikke huske enkeltheder, men jeg tror ikke at 
nogen anden nogensinde har læst dette arbejde med så stor forståel
se og kritisk engagement. Det var for mig som ung kollega meget 
motiverende. Studiet af folkeviserne har siden skabt en forbindelse 
mellem os igennem mange år, meget intenst også i de tre år 1977-80 
hvor vi var sammen i Odense ved »Laboratorium for folkesproglig 
middelalderlitteratur«.

1969 drejer det sig om folkevise-stereotyper, som jeg, i modsætning 
til store dele af den ældre forskning, opfatter som konstruktive ele
menter i visernes dramatiske fremstillingsmåde. Det er især de ‘epi
ske formler’ som fortæller en lille historie, der karakteriserer folke
visens episk-dramatiske forløb og med deres udtryksmåde skaber 
den poetiske stemning, der udgør det ‘balladeske’. De episke form
ler er ikke blot ‘ornamentale’, udsmykkende elementer, som egentlig 
dækker over glemte, individuelle udtryk, der ellers gik ‘tabt’ i løbet 
af den mundtlige overlevering. De er heller ikke bare nogle efter et 
fastlagt mønster improviserede udtryk, som hjælper til at muliggøre 
og sikre mundtlig tradering og som man kan tælle sammen og 
udregne procenttal for (det var dengang en stor mode). De er der
imod små sceniske kulissestykker og dramaturgiske mønsterscener 
med en oftest lang kulturhistorisk baggrund, som fikserer deres for
ståelse i en bestemt stereotyp retning. De episke formler er dermed 
mere eller mindre grundlaget for forståelsen af disse tekster over
hovedet.
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Det ‘stereotype’ er, set på den måde, ikke mere opfattet blot som 
noget, der står i kontrast til individuel og poetisk værdifuld’ digt
ning (dvs. mere eller mindre ‘genial’ højlitteratur). Det dækker hel
ler ikke over noget man kunne kalde ‘folkets svigtende evne’ til at 
udtrykke sig på en individuel og original måde. Men det stereotype 
skal betragtes som resultatet af generationers erfaringer og tanke
mønstre, som en lang tradition af kollektiv forståelse. Det er ved 
hjælp af stereotypier, at mennesker danner de normer, som hjælper 
dem med at overleve denne verdens ellers ‘kaotiske’ forløb. Der er 
noget ‘middelalderligt’ i en sådan forestilling om livet og verdenen 
som konstant truet af overmenneskelige magter.

Folkevisernes stereotype tekstelementer fortolker miljø, skæbne 
og samfundsproblemer på en måde, der er let forståelig for enhver 
som synger, hører eller læser disse viser: let forståelig for den, der står 
i den levende tradition, nogle gange mindre let forståelig for den, 
der først skal søge efter ‘rødderne’. Hvad har man ikke fabuleret om 
f. eks. folkevise-udtrykket ‘aksle skarlagen skind’! Men betydningen 
og dens kulturelle baggrund er klar nok: frakken over skulderen for 
at vise, at man ikke gemmer våben eller lignende. Og formlen er i 
sig selv forståelig, hvis man ser den som modsætning til skurkens og 
forrædderens måde at ‘svøbe hovedet i skind’.

Det at forske i normer inden for folkloristikken er et område, der 
efter min mening fortjener større opmærksomhed. Det kunne være 
et spændende emne at forsøge at forstå, hvilke psykologiske forud
sætninger der skal til for at danne og reproducere sådanne stereoty
pier. Faktisk ved vi meget lidt om den psykologiske baggrund, der er 
forudsætningen for vise-stereotypier. Folkevisetekster er vel nok ble
vet analyseret med henblik på en dybdepsykologisk erkendelsesteo
ri med det resultat, at vi idag står med en slags myter, som tiltaler 
eller berører os; hvordan publikum i det 16. eller i det 19. århundrede 
‘forstod’ teksterne, ved vi (næsten) intet om. Vi kan ikke engang vur
dere med sikkerhed, om det er det stereotype livssyn, der er bag
grund for teksternes opståen, hvad der vel sagtens kan anses for 
sandsynligt, eller om det er teksterne selv, der delvis har været 
mønsterdannende for normer og holdninger. I hvert fald har de, der 
har traderet dem, hjulpet med til at holde dem levende.
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Stereotypt sprog og viseformler er dog ikke blot hjælpemidler til 
mundtlig overlevering, de er ikke bare fortolkningsmønstre i en kol
lektiv forståelse af disse tekster, de er i sig selv ‘konserverende’ og 
støtter dermed traditionsstabiliteten i den folkelige kultur. Forståel
sen af ‘formler’ har dermed i de sidste årtier udvidet sig betydeligt, 
og ‘Formel’ er også blevet et vigtigt og vægtigt stikord inden for 
moderne tysk viseforskning1.

En formel er en stabil kombination af ord fra få enkelte sammen
koblede elementer til hele linier og vers som er indbundet i strofens 
struktur2. Som ‘talemåde’ er formlen traditionel og stabil i mundtlig 
overlevering, og den er delvis uafhængig af dens fortolkning på den 
indholdsmæssige side. Det er nok at have en ‘anelse’ om tendensen 
eller det generelle sigte med en sådan formel, og den vil kunne tra
deres, selvom den er misforstået eller efter enkeltordenes semantik 
‘forkert’ videregivet. Det vil sige at ‘gamle’ formler kan dukke op i en 
relativ ‘ny’ tekst og give denne et ‘arkaisk’ præg, som derved kan føre 
til en forkert datering af hele teksten. En tekst med formler ‘behøver 
ikke’ at være så gammel som disse elementer ser ud til at være.

Den episke formel er forudsætning for og et type-dannet bygge
element, et semantisk ‘modul’ i den balladeske struktur af en narra
tiv folkevise. Også andre ‘tekniske’ formler som begyndelsesformler, 
slutformler, forfatterformler o. s.v. synes på den måde at være impro
viserede, hvilket har medført at man overilet har tænkt på improvi
sation som udgangspunkt for hele viseoverleveringen. F. eks. brugte 
hverken Homer eller Milman Parry’s og A. B. Lord’s serbo-kroati- 
ske sangere3 episke formler på den måde, som vi kender dem fra de 
korte, dramatiske ballader i tysk, engelsk og nordisk overlevering.

Viseforskningen vendte efterhånden tilbage til det argument, at 
balladen kun tilsyneladende er improvisation4. Næsten gennemgåen
de lader det til at vi inden for folkeviseområdet ikke har med fri 
improvisation at gøre, men med en kreativ teknik af indøvet memo- 
risering. Imitation og parodi er øjensynlig her mere relevante end 
improvisation. Også hvor f. eks. inden for tysk viseforskning ‘ægte’, 
taktgivende sange til koordineret arbejde (Arbeitslieder) blev erklæ
ret for ‘improviserede’ ved den første fremførelse5, siger vi i dag, at 
det ikke er ‘digtningen’, som er væsentlig for en folkevise, men over-
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leveringen. ‘Urteksten’ kan også være højlitterær digtning; det er 
ikke det det kommer an på. Mundtlig tradering og forandringer 
analog med stereotyp tankegang omformer og ‘skaber’ en visetekst 
og dermed er ‘urteksten’ ofte et fantom.

Stereotyper er ikke blot teknisk værktøj men et stilelement og skal 
også vurderes som sådan. Stilen kan inden for den narrative folke
vises område ikke skilles fra den ‘balladeske struktur’. Det er tekst
strukturer som vi analyserer og fortolker, der bestemmer handlin
gens forløb og byder sangeren det narrative stillads, som gør det let 
at tradere visen på en mundtlig måde. Så individuelle de enkelte bal
lade-handlinger end synes at være, så bygger de dog på nogle narra
tive formtyper, som er generelle for alle balladeske handlingsforløb. 
De danner de indholdsmæssige rammer, som enhver ‘ballade-tradi
tion’ tenderer at udvikle sig imod; eventyrforskeren Max Lüthi kald
te dette for ‘Zielform’. Vi har med en vedvarende proces af forandring 
at gøre, men den er genremæssig set ikke et forløb uden mål. Der er 
en udvikling hen imod genrens karakteristiske kerne.

Det gælder om at bestemme denne ‘kerne’, og igen er de episke 
stereotyper et element, som præger ballade-stilen i flere europæiske 
områder meget stærkt6. Dog er dette kun en idealiseret synsvinkel. 
Når tysk viseforskning undersøgte f.eks. »Stilformen alter deutscher 
Balladen« (G. Schäfer, 1947) eller »Strukturen deutscher Volksballa
den« (M. Engelke, 1961) var man altid opmærksom på, at der blot 
var tale om tendenser. Stil skabes og omdannes på forskellige 
niveauer og under forskellige dominerende præmisser, hvis ‘lovmæs
sighed’ ikke er ensrettede (jf. M. Ittenbach, »Mehrgesetzlichkeit«, 
1930). Noget lignende forstod Axel Olrik med sine ‘episke love’, som 
var eventyrprosaens ‘tendenser’ til udvikling og forandring.

Der er andre, som har ført disse ideer videre og udviklet den for
finede metode der er nødvendig for en god stil-analyse7, og på det
te niveau bliver det spændende at sammenligne nordisk, tysk og 
engelsk-skotsk overlevering8. - Med dette filologiske og folkloristi
ske instrumentarium kommer vi videre end ved blot at katalogisiere 
‘motiver’ i balladerne. Det arbejde er delvis gjort, men motiver er 
efter min mening egentlig ikke noget typisk for balladen. Hvis det 
elskende par, som i livet ikke finder sammen, først i døden forenes
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ved at der f. eks. vokser to planter sammen over deres grave eller hen 
over kirken som de er begravet ved på hver sin side, er dette ikke 
bare et kønt motiv’. Det genspejler en holdning, som forsøger at sige 
noget om troen på skæbnen, på menneskets vej til livets ende, på 
muligheden for at realisere ‘kærlighed’ og ‘lykke’ i denne verden 
o. s.v.

Især tankevækkende er holdninger vedrørende kønsrollemønstre, 
sådan som de kommer til udtryk i folkevisen. Der er kun nogle fa 
karakteristiske eksempler på, at manden undertrykkes af kvinden, 
som dog understreger, at dette tema også var vigtigt i traderingsmil- 
jøet. I langt de fleste tilfælde er det kvinden, der undertrykkes af 
manden, hvad der må være en genspejling af en konkret livshold
ning, ikke bare ‘dårlig stil’. ‘Stil’ forstået på den måde er altså noget, 
der svarer til en vis ‘holdning’, og når man forsøger at forstå hvorfor 
enkelte syngehistorier, som Iørn kalder dem, bliver fortalt præcis på 
den og den måde, så er vi midt inde i noget man kan kalde histori
en om balladens fortælleholdning og ideologi9. Holdninger og især 
modebegrebet mentalitet, indført i vores videnskab efter fransk for
billede, er noget, der for tiden beskæftiger os mere og mere.

Mentalitet er ikke noget man er født med; det skabes af omverde
nen, det er kulturelt formidlet og bygges op gennem de erfaringer, 
der struktureres hele livet igennem. Mentalitet lader til at være 
noget der formidles i tidlig ungdom og ‘stædigt’ fastholdes: vi kan 
også sige, at en individuel holdning, når den støttes af omverdenen, 
bliver traditionel og dermed kollektiv. Den formidles bl. a. gennem 
folkeviser videre til den næste generation. Den etiske holdning der 
synges om i visen, danner mønsteret for holdningen hos sangeren 
eller lytteren i en yngre generation.

Normer (og holdninger) er et vigtigt værktøj for mentalitet, de er 
mentalitetens udtryk i praktiske handlinger. Mentalitet er altså så at 
sige normernes strukturelle rammebetingelse. De er ‘stereotyper’. Vi 
vender ikke blot tilbage til udgangspunktet, men vi har genfundet 
det på et højere plan: »stereotyper uden ende...«
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Noter:

1. Jf. forf., »Lexikon folkloristischer Begriffe und Theorien: Volksliedforschung«, 1996.
2. Jf. A. Daur, »Das alte deutsche Volkslied nach seinen festen Ausdrucksformen 

betrachtet«, 1909.
3. Lord, »The Singer of Tales«, i960.
4. scheinbare Stegreifdichtung: E. Wechssler, 1913.
5. J. Schopp, 1935.
6. Jf. forf., »Die epische Formel in der deutschen Volksballade«, i: Jahrbuch fur Volks

liedforschung 18,1973; »Det balladeske«, Odense 1980; »Spuren der Tradition«, Bem 
1991, s. 37 ff. [med videreførende henvisninger].

7. Jf. Fl. G. Andersen, »Commonplace and Creativity«, Odense 1985.
8. Jf. Fl. G. Andersen og andre, »The Ballad as Narrative«, Odense 1982.
9. Jf. forf., »Erzählhaltung und Ideologie der Volksballade«, i: Hören-Sagen-Lesen- 

Lemen. FS R. Schenda, Bem 1995.
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MOGENS BRØNDSTED

Folkevisens litterære efterliv

Den korte trykkefrihedsperiode fra Struensee til Guldberg åbnede 
som bekendt for en flom af skrifter, ikke mindst politiske forslag til 
landets bedste, som fik Johannes Ewald til at forfatte sit satiriske 
lystspil Harlekin Patriot. Blandt de mere harmløse var en artikel i 
Bibliotek for nyttige Skrifter 1772 af den litterære officer Werner 
Abrahamson »Forslag angaaende Kæmpeviserne«. Det gik ud på at 
fa dem nyudgivet og nyttiggjort gennem at anvende deres særlige stil 
og tone på »virkelige tildragelser fra vore dage«, så man på denne 
måde ville »erholde nogle meget morsomme små poesier, som kun
ne være såre nationelle«. Som bemærket af Vilh. Andersen1 er ud
trykket national her formentlig for første gang knyttet til en æstetisk 
værdi. Abrahamson søgte selv at virkeliggøre sit program ved folke
lige viser om indfødsretten og landsoldaterne, men blev overgået af 
Ewald med de indlagte romancer i Fiskerne om Liden Gunver og 
Kong Christian (hvis højen mast klang af højenloft). Siden medvir
kede Abrahamson ved den folkeviseudgave der for alvor tændte op 
under nationalromantikken, Udvalgte danske Viser 1812-14. Tidligere 
havde Oehlenschläger i universalromantisk ånd klædt folkevisemo
tiver i sydlandske metra (Løveridderen, Valravn, Ellehøjen), inden 
han som en fædrelandsk opmuntring efter katastrofen 1807 gav et 
sagnhistorisk stof folkevisens form og stil med De tvende Kirke- 
taarne. Ved en senere national anledning, den kongelige formæling 
1828, formede Heiberg sit festspil Elverhøj over lokalsagn fra Chri
stian I Vs tid, men tonet af viserne hvorom det i indledningsdigtet 
hed, at »de Sange har en Farve saa dansk, saa fager - som lysblaa 
Kornblomst paa Rugens Ager«.

Blandt dem der netop af den grund elskede dem, var Henrik 
Hertz’ jødiske mor, og i erindring herom byggede han sit drama 
Svend Dyrings Hus 1836 på »Moderen under Mulde« og »Ridder
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Stigs Runer« i en poetiseret middelalder. Hans rejsefælle fra Italien 
H. C. Andersen, der ikke mindre følte sig splittet mellem to verde
ner, havde fra rejsen hjemsendt sit dramatiske digt om Agnete og 
havmanden 1833. Det blev også i anden henseende hans smertebarn, 
da det mødte hård kritik hjemme, så at Hertz måtte trøste ham i 
Rom. Agnete er uden sammenligning den viseskikkelse der har til
trukket flest digtere. Allerede Ewalds Gunver hører til hendes efter
kommere, Baggesen og Oehlenschläger skrev samtidig hver sin bal
lade om hende. Andersens Agnete er født og døbt i brændingens 
brus som forklaring eller symbol på dragningen mod havet. Men 
hans havmand er så lidet dæmonisk, at han med Heibergs ord kun
ne være døbt da det jo ikke mangler ham på vand. Også tårerne 
strømmer i dette lidet dramatiske versdrama, hvoraf nu kun huskes 
den kønne vuggesang til de små havmandsbørn »Sol deroppe gan
ger under Lide«. Stykket inspirerede den unge Niels W. Gade til 
korværket Agnete og Havfruerne, og senere fik han Andersen til at 
bearbejde Elverskudvisen om Hr. Oluf, videreført af Chr. K.F.M0I- 
bech til »Elverskud«. Det blev det mørke og tragiske modstykke til 
J. R E. Hartmanns lyse og idylprægede »Liden Kirsten«, ligeledes til 
tekst af H. C. Andersen (1846, efter visen om Sverkel og hans søster, 
men med lykkelig udgang). Ti år efter skrev Hartmann sin store 
ouverture til Oehlenschlägers tragedie Axel og Valborg, hvor han 
indføjede Weyses melodi til romancen »Det var Ridder Hr. Aage«, 
som synges tilsidst ved Axels lig. Folkevisernes musikalske efterliv er 
et stort kapitel for sig, og de romantiske komponister har gerne an
slået en umiskendelig dansknational melodik.

Inden romantikken randt ud, nåede den at afsætte en hel opera 
over de historiske viser, Heises Drot og Marsk 1878. Den celebre 
skinsygeaffære omkring Marskens fru Ingeborg var bl. a. behandlet 
af Ingemann (Erik Menveds Barndom), Oehlenschläger (Erik 
Glipping) og Hauch, hvis drama Marsk Stig sammen med den »lan
ge« Marsk Stig-vise blev grundlag for Chr. Richardts libretto. Her 
er Hertz’ og Andersens smidige knittelrytmer afløst af korthugne 
trokæer, »Kæmpevisens Staal« og malmfuld retorik.

Naturalismens gennembrud fortrængte ingenlunde de gamle fol
kevisetemaer, de blev blot anderledes fortolket og instrumenteret. Et
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yndlingssujet var Sagnet om kong Valdemar og Tove2, som efter 
nogle kortfattede anslag hos Oehlenschläger og Ingemann var ud
nyttet af Heiberg i et andet royalt lejlighedsstykke Syvsoverdag 1840 
(med musik af Hartmann, nybearbejdet 1872). Den halvfjerdsårige 
Hauch havde 1861 udformet en stor romancekreds i skiftende verse
mål, særlig den tunge Nibelungen-strofe, hvor der er lagt vægt på de 
moralske kontraster og den kristelige forsoning. Få år efter begynd
te den tyveårige J.P.Jacobsen på en digtcyklus i frie vers, Gurre- 
sange, en række intense monologer, hvor følelserne bryder alle 
skranker - som i Valdemars forbitrede trods mod Gud, der har 
berøvet ham Tove.

I de realistiske i88oere havde en anden af det moderne gennem
bruds digtere Drachmann en satirisk vise om Agnete som balfrøken, 
der svigter havmanden for en premierløjtnant. I præsten Blaumül
lers versroman Agnete og Havmanden er hun en københavnsk kul
turdame, der falder for en radikal maler og fritænker, men ender 
med at følge kirkeklokkerne og salmetonerne. Bogen er fra 
1890erne, da en nyreligiøs og nyromantisk bølge tog over, og som 
den kryptoromantiker Drachmann var, sprang han ud med bl. a. et 
stort læsedrama Gurre, hvor den kongelige elskovstragik en sidste 
gang udsættes for fuldt orkester. Året før havde en af de unge halv
femserpoeter Ludvig Holstein udsendt et langt lyrisk drama Tove, 
rigt på fine stemninger; dialogen veksler som hos Shakespeare mel
lem drøj prosa og sværmeriske blankvers.

I det nye århundrede blev folkevisen forvist til kulissen som en 
rekvisit eller et scenario. Ved århundredskiftet, da en fin de siècle- 
følelse hos den nye forfatterslægt kunne fremkalde forestillingen om 
en undergangsviet ungdom, blev Aage og Else-motivet aktuelt. Det 
er indlagt i Johannes V. Jensens roman fra middelalderens slutning 
»Kongens Fald« som en uforglemmelig udgang på den unge Axels 
omtumlede liv. Og i Kiddes nutidsroman »Aage og Else« er det folie 
for den livshæmmede Tue, der er mærket af dødsfaldene omkring 
ham og af den håbløse kærlighed til pigen Lull. - Men ved midten 
af århundredet blev det degraderet til en løs ramme i Eiler Jør
gensens »En Vise«, en såkaldt roman i ti noveller hvoraf kun en 
enkelt spinder en grotesk ende over ridder Aages historie.
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Elskov og død er på anden måde forenet i hævnerskikkelsen Ebbe 
Skammelsen. Da Agnes Slott-Møller som en udløber af sine folke
vise-malerier forevigede denne tragiske helt, inspirerede det digter
præsten N.E.Benzon til et skuespil af samme navn (1912), hvor 
Adelil selv beder den svigtede Ebbe om at undlive hende. Den første 
verdenskrig aktualiserede temaet om den dødsmeldte kriger der 
vender uventet hjem og finder fæstemøen gift med en anden. I Ber
tel Budtz-Müllers tre »Livsspil« 1917 er det midterste ligeledes en 
dramatisering af den blodige vise. Den unge Ebbe trolover sig, men 
for at gøre sig fortjent til kærlighedslykken drager han i leding og 
kommer ni år senere tilbage - efter at være anset for faldet - som 
byzantinsk jarl. Da han erfarer at broderen har ægtet hans brud, 
dræber han i krænkelse dem begge samt faderen - og hugger hån
den af moderen da hun vil holde hans hest tilbage. Han repræsen
terer ideel troskab, men også en hensynsløs individualisme, der over
hugger alle slægtsbånd. Chokeffekterne er influeret af tysk ekspres
sionistisk dramatik

Friere forholder Sonja Hauberg sig til forlægget i sit skuespil fra 
1945 »Ebbe Skammelsøn«, der foregår under Anden verdenskrig. 
Pigen ægter her modstræbende den savnede ffontsoldats bror, men 
da de har faet deres første barn, ser hun Ebbe i drømme og far nu 
melding om, at han først er død to måneder forinden i en fangelejr. 
Familien lever videre, men har for altid hans skygge over sig. Det er 
et fortættet psykologisk drama med den unge kvinde i centrum.

Kvinden mellem to mænd - vi lader den uopslidelige Agnete have 
det sidste ord. Hun kunne også have noget at sige en rodløs genera
tion mellem to krige. I tidens samlingssted for ung digtning, tids
skriftet Vild Hvede, publicerede den trediveårige Ulf Hoffmann 
1936 en lyrisk versdialog betitlet efter hende, hvor hun lokkes i dybet 
af havmanden og får børn med ham, men drages tilbage til sin barn
doms verden, indtil hun påny må søge derned. Alt akkompagneret 
af blæstens sang om det »higende, hjemløse menneskesind«.

Da kvindebevægelsen i 1970erne søgte litterære symboler, skrev 
Jytte Borberg en samtidsroman »Rapport fra havbunden« (1978) 
med kapitelmottoer fra Agnetevisen. Agnete er nu gift med en ældre 
bådebygger i en lille havneby, da en ung sømand dukker op og for-
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løser hende: en af feminismens mange frigørelseshistorier. Men det 
politiske program har medført at dobbeltbindingen og dermed tra
gikken er forsvundet. Således som allerede tyve år før, da Klaus 
Rifbjerg med flere udnyttede hende i en satirisk studenterrevy, kal
det »Agnete og - frømanden«!

Et foreløbigt slutskud på hele stammen er Poul Borums ajour
føring af Elverskud til Ib Nørholms musik med premiere november 
1996. Her stønner Oluf om elverpigen »Hun findes ikke!« Værket er 
kaldt Elverspejl, og det kan gælde for hele rækken af folkevisegen
digtninger, at hver tidsalder og hver digter spejler sig selv i de gam
le tekster.

Noter:

1. Illustreret dansk Litteraturhistorie II 512, som dog citerer unøjagtigt.
2. Sml. Max Iversen: Tove-Sagnet i dansk Digtning 1959, Glyn Jones i Mosaic IV1970.
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ANDERS CHR. N. CHRISTENSEN

Sang til dans

Dans og sang er to udtryksformer, der er tæt knyttet sammen. Der 
findes talrige tidlige eksempler på denne sammenknytning. I Iøm 
Piøs doktorafhandling »Nye veje til folkevisen« citeres et begyndel
sesvers fra det kendte adelshåndskrift Hjertebogen fra midten af 
yootallet: »Jeg vil både lege og le og danse og kvæde«. I flere folke
viser fortælles om, hvordan viserne har været brugt til kædedans eller 
langdans. En af de klareste beskrivelser er måske i visen om Riber- 
hus’ indtagelse DgF 147: »Der går dans på Riber bro, der danser rid
der både glade og fro. Der går dans på Riber gade...« Herefter næv
ner visen deltagerne, og kongens fjender, hvorefter Rane Lange 
tager mod til sig og træder ind i dansen: »Rane han i dansen sprang, 
begyndte en vise og for dem sang«. Visen fortæller levende om dan
sekæden, der har bevæget sig rundt i byen i flere dage.

Der er ingen tvivl om, at mange viser har været sunget til kæde
dansen eller langdansen, som må have været en selvstændig danse
form. Den tidligste billedlige fremstilling af langdansen er måske 
det kendte kalkmaleri i Ørslev Kirke, fra ca. 1325. Maleriet er en fri
se, der forestiller ni personer, herrer og damer, med hinanden i 
hånden i tilfældig orden og ved den ene ende af kæden en hare, der 
blæser trompet. Interessant er det at iagttage deltagernes gestus og 
forskellige positioner i dansen. Iøm Piø har flere gange skrevet om 
frisen. Sidst i værket »Danske kalkmalerier«, hvor han kommer med 
flere nye tolkninger og spørger, om frisen i det hele taget har noget 
med folkevisedans at gøre, eller ret beset er en slags langdans til 
lyden af instrumentalmusik eller måske forestiller et brudeløb.

Det var ikke alene til folkevisedans, at der har været brugt sang
tekster; også i senere tider har man benyttet tekststrofer til al slags 
dans. I Pontoppidans »Danske Atlas« 1768 siges om beboerne på 
Fur, at »de bruger ingen instrumentalmusik, men fornøje sig med at
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danse efter sang ... af kæmpeviser og andre viser«. På Anholt erin
dres, at Per Degn, der døde 1827 >>var den første der spillede fiol ved 
legestuerne, før den tid sad de ældre koner og sang, nogle lejedes 
ligefrem til det«. Andetsteds var det skik, at de bedste sangere blandt 
de dansende skiftedes til at sætte sig hen og synge for selskabet. Så 
sent som fra århundredskiftet er der en beretning om, at når de fat
tigste i Aulum i Vestjylland ingen spillemand havde, fik de en ældre 
kone til at tralle til dans. Selv når de havde instrumentalmusik, anså 
man af gammel vane sangen som et nødvendigt led. Sådan havde det 
været brugt ved gilder i Andst sogn vest for Kolding, hvor der var to 
musikanter: en der spillede violin og en anden, der blæste obo eller 
fløjte. Desuden var der altid en tredje, som sang melodierne med ord 
til. Enkelte steder var det skik, at en af danserne trådte frem og 
fremsagde eller sang det vers, hvortil melodien hørte, så vidste alle 
straks besked. Ved en dansesammenkomst kunne de dansende f. eks. 
bede om: »Grisen faldt og brak sit Lår«, »Jeg har et æble«, »Stik
kelsbær Sidse« eller »Fryd dig ved livet«.

Det er de mest besynderlige dansenavne vi finder blandt vore 
gamle spillemandsmelodier. Enkelte er ubegribelige, og for mange 
kan oprindelsen være vanskelig at gennemskue. Af den store mæng
de melodier er det kun en del af dansenavnene der knytter sig viser 
eller rim til. Navnene kan deles op i grupper, hvor den største grup
pe udgør, hvad man kan kalde 1700- og 1800-tallets standard reper
toire: Polsk, menuet, engelskdans, vals, hamborger, hopsa, polka, 
mazurka osv., som mere eller mindre har domineret repertoiret i 
bestemte perioder, og som er danse, der ikke har været bundet til en 
enkelt melodi. Herudover findes en gruppe med et stort melodistof 
til en række forskellige turdanse som f.eks.: totur, tretur, firetur, 
femtur osv. I ældre danseterminologi svarer en tur, eller oprindelig 
tour, til en afdeling af en dans, således at dansen i en »totur« har to 
afsnit, og to repriser i musikken, og en »tretur« vil tilsvarende bestå 
af tre afsnit med tre repriser i musikken. Dansenavnene kan også 
fortælle noget om en danseopstilling, »Firkant«, som består af fire 
par opstillet i firkant, en »Trekant« er tre par og »Sekstur på række«, 
en sekstur med rækkeopstilling. Melodierne kan have relation til 
personer som: Thorvald Hansens Vals, Jens Lyngses Polka eller
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Lisbeths Maren’s stykke. Det kan være personer, der i sin tid har haft 
melodierne som yndlingsstykker, hvorefter navnene er blevet hæn
gende. Stednavne er almindelige: Holmstrup Firetur, Kalundborg- 
stykket, Maglebydansen, Gryderup Tro, Rynkeby Svir.

Et andet almindeligt træk er, at navnet på en melodi eller en dans 
stammer fra en visetekst fra samtiden, som melodien til f. eks. »Liflig 
sang« (»Liflig sang, Pokalers klang«), »Solen den vækker op« (»Solen 
vækker op, paa Bjerget isen smelter«), »Peder Skyt« (»Peter Schütt i 
barndoms alder«) »Kratte Lise« (»I Krattet Lise hvile tager«). Den 
sidstnævnte blev udsendt som flyveblad i slutningen af iyootallet, 
men var egentlig en arie, der stammer fra den franske opera »Julie« 
af Nicolas Dezede fra 1772. Teksten blev oversat til dansk af Johan 
Herman Wessel og opført første gang i København i 1787. Johan 
Herman Wessel skrev i 1772 »Kierlighed uden Strømper«, som blev 
opført på Det Kongelige Teater 1773, med musik af Scala Breni. 
Melodien til sjette arie: »Så æltes bly med vrede tænder« genfindes i 
den bornholmske dans »Kjærlighed foruden Strømper«, der ofte 
optræder i gamle bornholmske nodebøger. Den smukke og pompøse 
melodi til Jens Baggesens gudelige digt »Skaberen skuede den 
nyskabte Klode« fra 1787 er blevet spillet på Randersegnen et langt 
stykke ind i dette århundrede som »Skaberens Monnevet«, uden at 
nogen har haft idé om, hvor dansen har faet sit besynderlige navn 
fra. Også salmer har været brugt til dans. I en præstegård dansede 
man især efter Davids 129. salme, uden at det vakte spor forargelse. 
»Kedelflikkeren« har været en yndet dans i Nordjylland og på Born
holm, men dansen stammer oprindeligt fra Galleottis ballet 
»Vadskepigerne og Kiedelflikkeren« fra 1787, hvortil musikken er 
skrevet af Claus Schall. Endvidere var verdslige viser yndede som 
dansemelodier. I Sydvestjylland har man til Polonæse og på Fanø til 
Rask Sønderhoning brugt melodierne: »Jeg så i øster jeg så i vester«, 
»En pige vandred udi en have«, »Der bor en bager«, »Kirstine gik tit 
i lunden ene« osv.

Endelig er der de danse, der har navn efter et eller andet danse
rim. Det kan være: »Gamle Else«, hvortil der har været sunget 
»Gamle Else, Gamle Else vil du valse med mig. Nej, a vil et, nej, a 
vil et, for så kysser du mig« eller »Bette Mæt« med ordene: »Bette
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Mæt og Bette Mæt, hun var så vakker en tøs«. Danseteksteme er 
almindeligvis korte, sjældent mere end et vers der synges til den 
første afdeling af melodierne, men tit drejer det sig kun om en eller 
to linier. I de korteste former er der overhovedet ikke tale om rim. 
F. eks. i Sønderhoningen »Hans Thamsen« synges der: »Hans Tham- 
sen tra la la..«, som må være en af de korteste sungne dansestro
fer. Melodien må ikke forveksles med en anden Sønderhoning »Hej 
fidelit Niels Thamsen han sked i Wolles toft«; til samme melodi sang 
mændene også tidligere: »Klø dem lidt for neden«. Melodien er 
egentlig en polskdansmelodi ifølge en gammel nodebog fra Ring- 
købingegnen fra begyndelsen af i8ootallet.

Til iyootallets polskdans har rim og dansevers været almindelige. 
Flere af disse rim har H. F. Feilberg og H. Grüner-Nielsen udgivet. 
Derimod er det sporadisk, hvad der er optegnet og publiceret af 
i8ootallets dansevers, hvilket i høj grad skyldes folkemindeforsker
nes holdning til genren. H. Grüner-Nielsen synes, de er udtryk for 
»almuens tarvelige smag« og mener, at de fleste dansetekster »var af 
yderst ringe digterisk værdi«. Grüner-Nielsen har nok ret i, at dan
serimene sjældent var store poetiske værker, men rimene har været 
knyttet til melodierne i århundreder som en folkelig udtryksform, 
der har været med til at skabe stemning og morskab.

Danserimene blev ofte improviseret på stedet og kom sjældent fra 
en digters skrivebord. I nogle tilfælde var det et vers eller en begyn
delseslinie fra et vers, der er blevet digtet videre på, eller en tekst der 
blev omsunget til det ukendelige. Mange rim havde et erotisk ind
hold eller en erotisk undertone og var knyttet mere eller mindre fast 
til melodierne. Rimene blev især sunget i melodiernes begyndelse, 
men kunne være indlagt i midten eller i slutningen af en melodi, hvis 
denne havde et sangbart melodiafsnit. Det var bestemte danse, som 
regel med sangbare melodier, der havde rim, og langtfra alle danse. 
Derfor optræder mange danse med samme melodi under yderst for
skellige navne, der har relation til helt forskellige danserim. F.eks. 
optræder »Syvtrit« under navne som: »Nummer Syv«, »Æ Syvtal«, 
»Jen tow tre fire seks syv«, »Silderumpen«, »Hvad skal silden koste 
nu i år«, »Sønder op igen«.

Der findes mange beretninger om det liv, der var over tidligere
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tiders dans. Da Jens Skals fra Grove i Vestjylland gik til dans 
omkring århundredskiftet, var det almindeligt, at de dansende tral
lede med på alle dansemelodierne, men ikke kun dét: »De sang også 
med ord«, dvs. sang med på viser og danserim. Det var med til at 
skabe en stemning, så loftet var ved at lette. Samme meddeler for
talte, at der var et helt andet liv over dansesammenkomsterne den
gang. På det tidspunkt dansede flere af de ældre mænd i skødefrak
ker med langskaftede støvler på, som de trampede i lergulvet med 
under dansen. Mange storstuer på hedeegnene var endnu ikke for
synet med trægulv. Derfor så en kavaler ikke godt ud efter sådan et 
bal. Mange gange var de dansende støvede langt op af benene, og 
efter en aftens forløb kunne der godt være et lag 1er på de dansen
des skuldre.

Det at synge til dans og skabe danserim er ikke kun et historisk 
fænomen; til nyere dansemelodier er der opstået nye rim. Spille
manden Hans Tinus fra Oksbøl sagde i 1986 i et interview, at det 
vigtigste for en spillemand er, at »fa folk til at danse og synge«. I det 
øjeblik de gør det, har spillemanden sit publikum. Hans Tinus brug
te selv mange danserim og strofer til sin musik

Også på Fanø er brugen af ledsagende sang til instrumentalmusik 
bevaret, og her er der vekselsang mellem spillemænd og dansere, så
ledes at spillemanden og nogle af de dansende skiftevis traller eller 
synger tekst til kortere dele af melodierne.

Inden for folkemusik- og folkedansebevægelserne er der opstået 
fornyet interesse for danserim. Derfor bliver mange gamle rim 
brugt, nye rim opstår og andre forsvinder. Det har givet sig udslag i, 
at flere foreninger har publiceret samlinger med nye og gamle dan
serim og viser. Nu læres rimene ofte fra papir og synges til dansen, 
således at traditionen har ændret sig fra udelukkende at være en 
mundtlig tradition.

Sang til dans kan dog igennem disse eksempler vises at have 
udfoldet sig uafbrudt i den folkelige danske dansetradition igennem 
tiderne.
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Traditioner er mange ting 9

Folkedigtning



ANDREAS HAARDER

Mennesket og uhyret
Bjovulfdigtet

I Kong Roars hal er danerne forsamlet. Freden hersker, skjalden 
fremfører kvad. Men så sker det uhyggelige. Det er som om dette liv 
i hallen ved at være til stede, fremkalder sin diametrale modsætning. 
Nogen derudefra, fra mørket, fra natten, fra de steder, som menne
sker ikke har fortrolighed med. Uhyret - Grendel - reagerer, når der 
er samvær og glæde i hallen. Sangen skærer det i øret. Vi hører om, 
hvordan Grendel angriber hver nat, ødelægger og opæder hallens 
beboere, forsvinder igen; men kun for at vende tilbage, når hallivet 
igen blomstrer. Til sidst ligger hallen øde. Ingen tør bo der.

Dette rygtes vidt og bredt over havet. Den store Kong Roar kan 
ikke være i sin hal. Rygtet kommer også til geaternes land, hvor den 
unge Bjovulf bor. Han og 14 andre sejler af sted til danernes land for 
at møde uhyret. Krigerne får adgang hos Kong Roar. Der holdes 
fest, hvor de bliver indlemmet i den nye sammenhæng, i samværet 
med kongen og dronningen og hallens mennesker. Der tales og 
skænkes op til de fremmede, skjalden synger og Grendel nærmer sig 
allerede. Da uhyret når frem til hallen er der kun Bjovulf og hans 
mænd tilbage for at forsvare den. Alle sover undtagen Bjovulf. Uhy
ret bryder ind, æder en af krigerne, selv fingre og tæer står der, og 
nærmer sig Bjovulf, der har rejst sig halvt op og støtter sig på albu
en. Det kommer nu til en kamp, hvor det er armens styrke det gæl
der. De to modstandere tumler rundt, mjødbænkene rives løs fra 
væggene, og udenfor tror de skrækslagne daner, at nu styrter alting 
sammen. Grendel mærker så kraftig modstand, at dens kamp bliver 
en kamp for at komme væk fra hallen igen. Da den til sidst slipper 
ud af Bjovulfs greb, er det med tabet af en arm og kun for at forblø
de. Den næste dag kan man følge dens blodige spor.

Så er der atter fest i hallen. Grendels arm er hængt som trofæ på
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husets gavl. Der festes. Bjovulf berømmes. Der gives gaver. Alt er 
godt - Eller er det?

Næste nat er danerne søgt tilbage til deres hal. Et andet uhyre - 
Grendels mor - sniger sig ind. For at hævne sin søn, siger menne
skene i et forsøg på at give uhyret menneskelige motiver, et forsøg, 
der nærmest virker som en parodi. Uhyret er uhyrligt, ikke menne
ske. Grendels mor griber en af Roars mænd og slæber af med ham. 
Sorgen er fornyet. Også denne udfordring må Bjovulf møde.

Geaterne fulgt af mange daner drager den næste dag ud imod det 
sted, som man mener uhyrerne kommer fra. Nu skal det være. Ste
det man kommer til er uhyggeligt, en sump. På bredden ligger hove
det til den mand, Grendels mor slæbte med sig. Man aner blod i 
søen. Ja der er så ledt og afskyvækkende, at en hjort, der er jaget af 
jægeren og hans hunde, hellere vil give sit liv end styrte sig ud i van
det for at prøve at svømme over. Bjovulf kaster sig ud i vandet. Der 
går det meste af en dag, før han når til bunden: uhyrer bor på steder, 
der ligger langt fra menneskeligt liv. På bunden angriber Grendels 
mor ham og slæber ham ind i en hule, hvor Grendels lig ligger. Det 
kommer igen til en drabelig kamp. Uhyret sidder overskrævs på 
Bjovulf, og kun ved at huske, hvad han tidligere har udført og sagt 
han ville udføre, klarer han udfordringen ved hjælp af et gammelt 
sværd, der hænger i hulen. Efter at udyret er dræbt, smelter sværd
bladet på grund af det ætsende blod. Da Bjovulf vender tilbage til 
verden, er der kun hans egne modløse krigere tilbage. De har set 
hvordan sumpen farvedes rød.

Uhyrerne er besejret ved deres udgangspunkt, deres eget afskye
lige tilholdssted, og man er igen sammen i hallen. Der er samvær og 
liv på menneskelige betingelser, i hallens harmoni. Der festes og 
udveksles gaver, der fortælles - først hos Kong Roar, siden i Bjovulfs 
eget land, da han er vendt sejrrig tilbage til sin egen høvding.

Da Bjovulf selv bliver konge skulle et rige og en hal være blevet 
bygget, som intet kan true. Bjovulf har klaret udfordringen fra uhy
rerne og skulle for evigt have sikret sin hal.

Men en sejr kan vindes, ikke ejes. Ondskaben udefra er stadig 
livets betingelse. En dag er uhyret igen nået frem, en drage, der spyr 
ild og død omkring sig, og med ét ligger Bjovulfs hal i aske. For
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tredje gang må han vise, hvad han er værd. Slagets udfald er også 
foregrebet i den kendsgerning, at Bjovulf nu er en gammel mand, en 
prøvet mand, en mand som ved han skal dø. Denne sørgmodige, 
livsopgivende stemning er en udfordring for Bjovulf, akkurat som 
dragen er det. Skal han klare også denne kamp, må han være resolut, 
kampstærk. Og endnu engang må han bekræfte sin identitet, som en 
der kan udføre store gerninger; som en der har gjort det - og han ser 
tilbage på sit liv; som en der kan gøre det - og han ser frem.

I dragekampen løfter da menneskelighedens stærke arm sit skjold 
mod det ildspyende, giftige dragegab. Dragen fornyr sit angreb tre 
gange, hver gang mere farligt end før, som om de tre uhyrekampe i 
digtets forløb her er samlet til et sidste tordnende brag. Begge parter 
vinder - eller begge taber. Dragen dræbes, men Bjovulf bliver døde
ligt såret. Da kampen er forbi, ligger menneske og uhyre side om side.

Efter Bjovulfs sidste kamp bliver dragen skubbet i havet, tilbage 
til krybet, mens høvdingen lægges på ligbålet med alle dragens skat
te. En høj bliver bygget, som kan ses vidt og bredt over havet. Man 
begræder høvdingens fald. Begravelsesskildringen er dog ikke bare 
sørgmodig, heller ikke bare sørgmodig og højtidelig, den er samti
dig aldeles mættet med menneskelighed. Tolv krigere rider rundt 
om gravhøjen, priser Bjovulf og siger, at han var en god konge. Hans 
høj er der stadig og vil fortsat være der. Også efter sin død vil han 
være knyttet til det liv blandt mennesker, hvor alting har sit ud
spring. Aldrig har fællesskabet været stærkere end nu.

Den korteste karakteristik af Bjovulf kommer i digtets allersidste halv
vers. Han var, sagde de efterlevende, som red omkring hans gravhøj, 
»den ivrigste efter ry«, den ivrigste efter at leve op til sit ry. Det bety
der, at Bjovulf har evnet at være mere menneske end nogen anden, 
d.v. s. at han har evnet at være mere modsat det uhyrlige end nogen anden.

Og her kommer uhyrekampene i deres endelige og afgørende per
spektiv. Det uhyggeligste ved uhyrerne er nok det, at mennesket kan 
forbinde sig med dem, om det ikke kender sig selv og sin plads. Man 
bolter sin dør mod uhyret, og så står det der allerede bag ens ryg. Et 
menneske kan blive en del af uhyrets verden, et menneske kan blive 
ulv. Det bliver uhyrligt, hvis det bryder de normer, som udspringer 
af det menneskelige fællesskab i hallen.
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Uhyret truer altså eksistensen både udefra og indefra, så når det 
kommer, har det dobbelt kraft, og kampen imod det er altafgøren
de. Oplevelsen af dette er menneskets udstyr, dets forbandelse og 
mulighed.

Bjovulf sendes i digtet af sted af et spørgsmål, som motiveret og 
genmotiveret i fortællingens gang, pågående og intenst rækker frem 
gennem hele det episke digt - spørgsmålet om muligheden for at 
vinde sejr. Spørgsmålet vedrører ikke blot digtets personer, det ved
rører alle de i digtets fortællende kreds medvirkende, det vedrører 
det publikum uden hvilket digtet ikke er til. Det vedrører os. Det 
besvares hverken benægtende eller bekræftende. Netop idet både 
helt og uhyre ligger dræbt på scenen efter den sidste kamp, bliver det 
lagt ind i det enkelte menneskes sind. Det er et spørgsmål om at be
sidde alt eller intet, i egentligste forstand et spørgsmål om liv eller død.

Historiebøgerne fortæller os, at det fællesskab, som i Bjovulf- 
digtet er en betingelse for alt menneskeligt liv, til en vis grad lever 
videre i middelalderen. Renæssancen bringer en sprængning af alle 
rammer. Enkeltmennesket træder frem i lyset. Århundrederne siden 
da har været præget af enkeltmenneskets frigørelseskamp. Hallens 
døre kan synes sprængt, som Grendel sprængte døren til Roars hal. 
Og dog er hallen virkelighed. Meget kan synes anderledes, siden 
man første gang lyttede til Bjovulfkvadet. Hallen kan tage sig ander
ledes ud, et hus, en lejlighed, en sal, eller hvor mennesker mødes nu. 
Men hallen er ligefuldt en realitet i fællig med det, der truer den.

Mennesket skal stadig finde sin mening i oplevelsen af en konfron
tation. For mennesket i dag som for mennesket i Bjovulfdigtet - stort 
eller lille - er det afgørende, at det kan definere sin plads, sin plads, 
i en ellers meningsløs verden. Truslen er meningsløsheden, kaos, at 
sammenligne med mareridtsituationen, om man vil, ulvetimen, for 
at tale Bergmansk - timen før daggry, hvor man vågner op og er 
uhjælpeligt alene med en verden, der har mistet sine proportioner.

Meningsløsheden truer i øjeblikket, det øjeblik, der kommer før 
man skal handle, og hvor man kan undlade at gøre det. Øjeblikket 
kan være ulideligt udstrakt. Det er i Bjovulfkvadet beskrevet som et 
hav i oprør, sindet er i en tilstand af tumult, bølgeslaget slår op imod 
himlen, som ved en storm ved årstidsskifte.
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Situationen genfindes med den trætte gamle kriger, Bjovulf, som 
den der gennemlever den før dragekampen. Han sætter sig tungt 
ned. Denne gang kræves der vel meget. Men en lang passage i dig
tet beskriver, hvordan han finder sig selv i desperationens øjeblik. 
Han ser tilbage, og hans minder er farvet af sorgfyldte tildragelser, 
historier om død og om tab af mening for mennesker. Men han 
mindes også herlige timer sammen med høvdingen, store bedrifter 
også, sejren over Grendel i Danmark for eksempel. Og lidt efter lidt, 
i dette kvalfulde nu, far han samling på sig selv: den han var, den han 
er, og den han nu skal til at være. Og den trætte gamle kriger er ble
vet erstattet af en der er rask og rede, en trussel for enhver drage, et 
modtræk mod enhver drage.

Det er også gennemleveisen af øjeblikket, Shakespeare’s Hamlet 
handler om. Hamlet skulle også gribe ind, hævne, udvirke at der blev 
genoprettet en balance, så han selv og al ting kunne fa mening igen. 
Men han må opleve uhyrets eller spøgelsets rædsel på mange måder, 
før han kan bestemme sig, definere sig, og handle. Det er værd at 
notere sig, at selv om genfærdet af Hamlets far ikke er noget uhyre 
på samme måde som Grendel er det, så er det væsen, der jager og 
hjemsøger Hamlet, både en fysisk manifestation på scenen, for en
hver at se, og et psykisk pres på hans tanke. Akkurat som uhyret i 
Bjovulf far sin frygtelige styrke ved at det angriber så vel udefra som 
indefra. Sanseindtryk forener sig med sjælekampens fantasi. Jesus op
lever det i Getsemane have, tvivlen og meningsløshedens trussel, før 
han kan gå den vej, han skal gennem korsfæstelse og død. I Lukas- 
evangeliet hedder det meget stærkt om hans kval, hans Øjeblik: »Han 
var da kommet i dødsangst og bad indtrængende, og hans sved blev 
som bloddråber, der faldt ned på jorden«. Uhyret - i denne sam
menhæng Djævelen - er nær.

Uhyret er en realitet for hvert menneske. Men i erkendelsen her
af, i erkendelsen af meningsløshedens eksistens, det ondes alternativ, 
ligger samtidig menneskets mulighed. Halfællesskabet, som 
Bjovulfdigtet så stærkt peger på - halfællesskabet er det, der giver 
livet mening; men det skal vindes fra det onde, vindes igen og igen. 
Sådan er det, siger skjalden.
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BRYNJULF ALVER

Draumkvedet

Alle nordiske folkloristar kjenner Draumkvedet, som Erik Dal kal
la »Nordens mærkeligste og mægtigste folkevise« (1956 s. 255). Det
te kan dei fleste forskarane slutta seg til. Me finn Draumkvedet i om 
lag 160 oppskrifter. Meir enn 80% av materialet er einskildstrofer 
eller brotstykke. Dei meir samanhangande oppskriftene, 25 i talet, er 
ulike, og det er vanskeleg å få fram ei naturleg rekkefølge av strofe
ne. Desse er prenta i Adel G. Blom 1982 s. no ff. Einskild-strofene 
og brotstykka er av ein eller annan merkeleg grunn ikkje tekne med, 
men har berre kjeldetilvising. Det alt vesentlege materialet er frå 
Vest-Telemark.

Fleire forskarar har prøvt å laga ei idealform pâ grunnlag av flei
re oppskrifter. Også einskilde tradisjonsberarar har prøvt å koma til 
ei såkalla »rett« form ved å ta inn strofer frå variantar etter andre 
songarar.

Den »beste« av desse »restitusjonane«, som dei kalla dei, er utan 
tvil Moltke Moes. Me skal følgja innhaldet ut frå den, utan å tru at 
dette er ei form som har levt i munnleg tradisjon. Men den omfat
tar det meste av materialet me finn i variantmengda:

Olav sovnar inn julaftan og vaknar ikkje før om trettandagen då 
folk gjekk åt kyrkje. Han slo folge og sette seg i kyrkjedøra for å for- 
telja om dei merkelege draumane han hadde hatt. Han for først over 
brua til dei dødes land. Her opplevde han straffa for eit syndig liv, 
parallelt til det me møter i St. Jakobs vise (DgF 100). I ein bolk stro
fer høyrer me om løna for gode g'erningar, for dei som i dette livet 
gav hjelp til dei fattige (brød, korn, klede, skor) ville få løn for dette 
i den andre verda. I ein bolk blir det skildra korleis domen vert, der 
St. Mikael kjem med sjelevekta si og veg alle syndesjelene hen til 
Jesus Kristus.
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Dei mange teoriane

Så å seia alle norske folkloristar og somme nordiske også har hatt 
meiningar om kva Draumkvedet er. Første ute var Jørgen Moe, som 
bastant hevda at Draumkvedet var »hverken meer eller mindre den 
ældre Eddas Solar-Ljod, omformet til en Romance«. Me kan ha 
sympati med dei visjonane som diktarpresten hadde, men han tok 
feil. Draumkvedet har ikkje det aller minste med Solarljod å gjera.

Neste mann i meiningsflokken var M. B. Landstad, som meinte 
at både Solarljod og Draumkvedet bygde på Anskars visjonar, og at 
Olav Asteson ikkje var nokon annan enn Anskar sjølv, Nordens 
Apostel, som han vert kalia.

Med Sophus Bugge kom forskinga på trygg grunn. Han jamførte 
Draumkvedet med eventyr og mytar frå ulike land, folkelege truer, 
men også med visjonslitteraturen frå det kristne Europa: Gottskalks, 
Tundals og Thurkills visjonar, alt måtte vera viktige kjelder for 
Draumkvedet. I samtida var dette overveldande, at folkeleg dikting 
i Telemark var influert av idear og førestellingar som me finn så vel 
i Europa som i Asia og dessutan kristen dikting frå det lærde Eu
ropa. Korleis kunne dette ha gått til i eit bygdemiljø der folk stort 
sett var analfabetar?

Moltke Moe visste råd. Draumkvedet var ikkje dikta i Telemark, 
men i Nord-England av ein nordmann som ferdast der ikring år 
mo. Han må ha vore ein lærd mann, kanskje prestelærd, i det at 
visjonane var viktigaste kjeldene for vår vise. Magne Myhren har 
synt at det språklege grunnlaget for denne ideen ikkje held. Moe 
hadde rett og slett for dårlege kunnskapar om dialektane i Telemark 
(Myhren 1968, 1971). Dette er ikkje til hinder for at Moes detalj- 
drøftingar har stort verde. Hans viktigaste arbeid er likevel hans 
gjendikting av diktet, det er glimrande gjort, enda om det kanskje 
ikkje er nokon »restitusjon«.

Knut Liestøl følgde i Moltke Moes fotefar, men meinte at fram
for alt har Gundelins visjon vore det viktigaste kjeldegrunnlag for 
visa.

Så følgjer forskarane som perler på ei snor, med meiningar som 
har vore hevda anten skriftleg eller munnleg: Olav Bø meiner t. d. at
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Draumkvedet kanskje er dikta på bakgrunn av dei skrekksynene som 
Svartedauen gav. Svale Solheim hevda i førelesingar at Draumkve
det »etter hans meining« ikkje var noko religiøst dikt, men eit pro- 
test-dikt frå bøndene, inspirert av bondeopprøra i Tyskland på 15- 
1600-talet og bondeopprøret i Telemark på 1500-talet. Det er sym
patiske synsmåtar, men utan grunnlag i kjeldetilfanget. Adel Blom 
(1971) hevdar at Draumkvedet representerer katolsk lære og forkyn
ning. Ho meiner at det har eksistert eitt Draumkvede innan vise- 
genren og at det må ha vore eit norsk produkt. Georg Johannesen 
peikar på at ein finn klåre motreformatoriske drag i Draumkvedet. 
Dette må m.a. fa konsekvensar for dateringa (sjå »Draumkvedet« 
1993). Michael Barnes meiner at me finn tre ulike ballader i materi
alet (1972). Det finst mange fleire teoriar om Draumkvedet, utan at 
dei fortener å verta nemnt her. Framleis appellerer Draumkvedet til 
fantasien hjå kreative menneske. Det siste eg såg var at visa vart tol
ka som eit sjamanistisk dikt og at me må sjå på Olavs syner som dei 
ein sjaman har i transe. Det er slett ikkje dumt tenkt og langt meir 
edrueleg enn å parallellisere til Goethes Faust og Dantes Divina 
Commedia.

Diktaren
Mange forskarar leiter etter »diktaren«, som om Draumkvedet var 
individual-dikting. Ovafor her er referert Moltke Moes syn. Liestøl 
awiste Moes flogtanke om at visa var dikta i England, men held det 
for rimeleg at diktaren kanskje tilhøyrde kyrkja og at han måtte ha 
hatt kjennskap til engelsk/irske visjonar. Teosofen, norskdomsman- 
nen, diktaren og presten Ivar Mortensson-Egnund kom fram til at 
Draumkvedet var dikta ved Lyse kloster julehelga 1147 og Hans 
Midbø meinte at »friar Ivoer of the order of Minor« kanskje var 
identisk med »Osloklosterets senere guardian Ivar« og at me her 
kunne ha diktaren.

Men Draumkvedet høyrer heime i Vest-Telemark, enda om som
me brokkar har kome over grensa til Setesdal. Har me andre døme 
på at kyrkjas menn nytta telemål og dikta i eit versemål som høyrde 
bøndene til?
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Draumkvedet er ikkje eit lærd teologisk dikt, men det me skjønar 
som »folkedikting«, dvs. dikting som har levt i munnleg tradisjon og 
som ikkje finst i nokon autorisert form, men berre som »variantar«. 
Draumkvedet har ingen einskild individuell diktar. Teoretisk kan me 
hevda at det bak denne tradisjon finst ein arke-poet eller kanskje 
fleire. Me kjenner ikkje dei og dei har ikkje lagt noko personleg inn 
i diktinga som kan hjelpa oss til identifikasjon av dei. Då er det meir 
vettigt å seia at dei mange som har sunge Draumkvedet eller fortalt 
det, alle er meddiktarar. Folkediktinga er såleis av natur ei kollektiv 
dikting. Draumkvedet representerer sjølvsagt ikkje noko unntak.

Alder
Den munnlege diktinga let seg berre sjeldan datera og det finst inga 
kjelder som kan hjelpa oss når det gjeld Draumkvedet. Me kjenner 
ikkje Draumkvedet før på 1800-talet. Alle oppskriftene me har er 
1800-tals og 1900-tals tradisjon og ikkje frå mellomalderen. Men 
sjølvsagt har me rett til å leita etter indisiar for å hevda at denne dik
tinga må vera eldre. Dei som har grunna på det har kome fram til 
ulike resultat, frå år 700 til 1700-talet. Sjølv er eg blitt arrestert for di 
eg har hevda at Draumkvedet ikkje treng vera eldre enn frå 1700- 
talet. Det gjeld sjølvsagt ikkje dei einskilde strofene, som gjeme kan 
gå tilbake til 1300-talet utan at det er så interessant. Men når det 
gjeld dei lengste og mest kjende versjonane ser eg ingen grunn til at 
dei skal vera så sverande gamle.

Tvert om veit me at mange er yngre. Nils Svenungsens tekst, som 
han skreiv opp for Olea Crøger, er datert 1842.1 brev til Olea Crøger 
skriv han: »Jeg har havt megen Umag med at samle dette Omqvæd, 
og det i forskjellige flere Præstegjelde har jeg opsøgt de ældste 
Oldinge som har kunnet underrette mig herom, og det har varet i 
flere Aar, inden jeg kunde komme til den Samling deraf som jeg her 
leverer Dem, og har det ikke været nok med at samle, men ogsaa har 
det været Arbeyde i at ordne det Samlede som forhen laae spredt om 
hinanden, saa at man havde ingen Forbindelse i de fremsatte Mate
rier i dette Omqved« (sjå Blom 1982 s. 115). Denne versjonen er på 61 
strofer. Me har Jørgen Moes versjon frå 1840-åra, M. B. Landstads
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frå ikring 1850 og me har Anne Skaalens versjon på 74 strofer frå 
1855. Me kan godt ta Moltke Moes versjon med her, den høyrer til 
slutten av 1800-talet. Ingen kjeldekritikk kan hjelpa oss til å tidfesta 
stroferekkja anten i Maren Ramskeids eller Anne Lillegaards viser. 
Til den første vert det opplyst »af Maren Ramskeid lært af sin Fader 
Ole Gulliksen Ramskeid død for 15 Aar siden 77 Aar gl. - han lært 
den af sin Far.« Dette er ikkje rare kontekstuelle opplysningar. Me 
veit heller ikkje om denne teksta er original etter Maren Ramskeid. 
Det kan like godt vera utkast til ein »restitusjon« gjort av M. B. 
Landstad (sjå Blom 1982 s. 117). Anne Lillegaards vise er oppskriven 
av både Olav Grasberg og Jørgen Moe i 1840-åra. Rekkefølgja av 
strofer er ikkje den same i dei to oppskriftene.

Det er just som om forskarane ventar at kvedarane skal gje att ei 
urgammal form av visa, som ikkje må endrast frå gong til gong ho 
vert sungen. Dette gjeld ikkje for andre songar eller folketonar eller 
t. d. eventyr. Me veit at ein produktiv tradisjonsberar medvite prøver 
å gjera sin tradisjon så kvalitativt god som mogleg. Det kan ikkje 
vera tvil om at Anne Skaalen var ein slik kreativ tradisjonsberar. Det 
likte ikkje Sophus Bugge. »Meget forkvaklet«, er domen hans over 
visa, og Anne far passet sitt påskrive: »Anne er upaalitelig og ikke 
sanddru, hun kan vel have lavet noget hist og her paa egen Haand« 
(sjå Blom 1982 s. 127). Ein kan grøssa over ein slik arroganse og ufor
stand.

Kvar er innhaldet frå?
Utan omsyn til proveniens er strofene i mange tilfelle religiøse og 
moralske. Det kan ikkje vera tvil om at me finn katolsk tankegang i 
strofer og stroferekkjer. Det treng ikkje tyda at visa er førreformato- 
risk. Ute i bygdene levde katolisismen langt opp mot vårt hundreår. 
Også element som me reknar som profant og nytt kan botna i 
katolsk tru. Det er også klårt at den europeiske visjonslitteraturen 
har hatt innverknad på diktinga. Men det er urimeleg å tru at tele- 
bønder kunne ha gjort seg bruk av dei skrivne visjonane. For det 
første var dei analfabetar dei aller fleste og for det andre ville dei av 
språklege grunnar ikkje ha skjøna tekstene.
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Men ein stad kunne dei fa slik kunnskap: i kyrkja. Der kunne dei 
få kunnskap om fromme menneske som hadde vore i dødsverda og 
sett kva som gjekk for seg, at vonde gjerningar i livet på jorda fekk 
konsekvensar i det neste tilveret, og at gode gjerningar vart rekna ein 
til fordel når ein skulle kryssa grensa til dødsriket. I kyrkja fekk dei 
høyra Jesu bergpreike som kan ha vore modell for sæl-strofene. Her 
fann dei kunnskap om St. Mikael som vog sjelene på vekt og som 
bles alle døde fram til domen, anten gjennom preike eller gjennom 
biletframstelling.

Det er mykje med Draumkvedet som vik av frå det andre visema- 
terialet og som heller ikkje samstavar med Bengt R. Johnssons bal- 
lade-definisjon. Visa vert fortald i i. person: eg, medan balladen jam
nast held seg til 3. person: han, ho. Dei unntak me har gjeld alle viser 
som har kome frå Danmark lenge etter mellomalderen. Mange av 
strofene i dei 180 oppskriftene er einstrofingar og gamlestev, og det 
er då relevant å minna om at 1/3 av gamlesteva går i 1. person. Flei
re av variantane opnar med minstrelstrofe. Den høyrer ikkje heime i 
norske balladar og er etter det eg veit ikkje nytta i Telemark. Det er 
vanleg at folkevisene låner strofer frå kvarandre. Slike lån vert då 
gjort frå viser som høyrer til same gruppe, t. d. riddarviser låner frå 
riddarviser. Draumkvedet har ein parallell i St. Jakop når det gjeld 
straffa for synder. Ei oppskrift har lånt ei strofe frå den religiøse visa 
Agnos Dei. Men dette er ingen ting mot låna frå andre visegrupper: 
frå trollvisene Åsmund Frægdegjeva og Steinfinn Fefinnsson, frå 
riddarvisa Vilgår Hertugsson og frå skjemtevisene Orm Åselands 
vise og Beltevisa. Vidare har me klåre parallellar i riddarvisene Sig
rid og Astri og Palle Tykjeson som vart drepen i dansen og til fire 
færøyske kjempeviser: Gongu-Rolvs kvædi, Äsmundur Aöalsson, 
Asmundur skeinkjari og Hermundur illi. Me har ingen parallell til 
dette i dei »hine« norske visene.

Det merkelege fråveret av handlingsgang, men med vakre og inn
haldsrike einskildstrofer og stroferekkjer fekk Moltke Moe til å 
karakterisera Draumkvedet som »en masseagtig opdyngning av væl
dig billedstof, kvader på kvader, som hviler trygt ved sin egen tyng
de og forsmår enhver sammenkitning av tankeoverganger.«

Draumkvedet er stor dikting, og det har inspirert til seminarar og
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foredragsverksemd, det er dramatisert for teater og korreografert til 
bruk for folkelege dansegrupper. Det har inspirert til kunstnarlege 
uttrykk i maleri og saum og framfor alt har kvedarane gjort folk 
kjende med dette kunstverket, stundom akkompanjert med har
dingfele og orgel. Så må me heller tilge skiftande omkvede og me
lodi, noko som ikkje høyrer heime i genren. Draumkvede-tradisjo- 
nen var døyande og kvedarar og oppskrivarar kunne ikkje så lett 
greia ut flokene. Men i alle fall må det vera noko gale her.

Draumkvede-forskinga er ikkje avslutta, kanskje me berre har sett 
byijinga. Dette hadde vore eit høvande forskingsområde for Iørn 
Piø, mannen som på ein så inspirerande og spennande måte har synt 
oss nye vegar til folkevisa.

For tilvisingar oq kjelder, sjå Âdel Gjøstein Blom: Norske mellomalderballader i. 
Legendeviser. 1982.
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CHRISTIAN LISSE

Pansagnet på Falster omkring 1750

Alle folkemindeinteresserede, i hvert fald alle der især dyrker folke
sagn og folkeeventyr, vil vide, at pansagnet drejer sig om et berømt 
dødsbudskabssagn, som den græske historiker og filosof Plutarch (i 
det første århundrede i vores tidsregning) genfortæller efter en end
nu ældre græker; dødsbudskabet lyder her: »når du (en egyptisk lods 
på et skib på vej til Italien) kommer til Palodes (en græsk ø) så meld 
at den store Pan (den græske skovguddom) er død!« Lodsen adlød 
ordren fra en mystisk stemme på en anden ø og råbte budskabet ind 
til øen Palodes, hvorfra der lød en høj klage, »ikke fra én men fra 
mange stemmer«.

Midt i min studietid, i 1934, udkom Inger Margrethe Bobergs 
doktordisputats med titlen Sagnet om den store Pans Død, som jeg 
læste med stor interesse og beundring. Kun undrede det mig, at hun 
blandt mindst 200 danske optegnelser ikke fandt mere end én fra 
min fødeø Falster, nemlig søskendeparret Elise og Niels Lindbergs 
fra Tingsted sogn (Boberg s. 43), sendt 1856 til Svend Grundtvig, 
som trykte et sammendrag (må man formode) i Gamle danske Min
der II s. 76 nr. 31, og Krist. DS1 bd. 1 s. 78 nr. 307 har, i afsnittet »Den 
glemte ølspand, bjærgfolk«, et ultrakort sammendrag (4 linier) af 
Elise L.s optegnelse af sagnet. Et par uvæsentlige uoverensstemmel
ser (mht. budbringerens og -modtagerens navne og sølvkrusets 
størrelse) viser, at der må findes to forskellige optegnelser, ikke helt 
samtidige, men sikkert efter samme informant; men det vigtigste for 
dr. Boberg, navnet på den mystiske afdøde: »... nu er Pipperen død« 
afslører, hvilken vej netop denne variant er vandret til Falster. For
uden den falsterske kender Boberg en sent optegnet (i 1934, samme 
år som hendes disputats udkom) sydfynsk variant fra Hillerslev 
sogn. Her lyder råbet »Peber er død« fra en undeijordisk til en anden, 
som er i færd med at stjæle øl, og: »Så løb han og glemte kruset«.
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Sagnet er optegnet efter en 75-årig gårdmandsenke i Skregeskov, og 
da jeg for få år siden genlæste dr. Bobergs bog studsede jeg over det 
mærkelige stednavn. Jeg fandt det ikke i Trap, 5. udg., derimod i 
John Kousgård Sørensens udgave af Svendborg Amts Bebyggelses
navne (Danmarks Stednavne nr. 13,1958, s. 124); engang før midten 
af i8ootallet blev der bygget en gård i eller ved skoven, på ældste 
Gst-kort 1868 skrevet Skræderskov Gd., men skovens navn skrives i 
ældre kilder Schriggeschouf (1477), Skregeskov (1550) o.lgn., hvilket 
stemmer meget godt med den nutidige fynske udtale af navnet Skri- 
geskov. Den ene af de to fynske optegnere, der omkr. 1950 noterede 
udtalen, fortæller også at den første mand på gården skreg, når han 
skulle ud gennem skovene, men ikke hvorfor. Det kunne måske være 
fordi han hørte mystiske stemmer, som råbte eller skreg en besked, 
fit et dødsbudskab, som så er gået i glemme i traditionen? J. K. S. er 
ikke i tvivl om, at forleddet i navnet er verbet skrige, men han udta
ler sig ikke om sagnet.

Foruden disse to »nedslag« af den åbenbart lidet udbredte under
type (Bobergs type A II 4: Pippe Kong + øltyveri og glemt kande) 
refererer Boberg en dansk optegnelse o. 1839 fra Hagenbjerg på 
Nord-Als, som blev sendt til H. K. Rask og trykt i hans »Morskabs
læsning for den danske Almue« 1840 s. 735 og derfra kom ind i J.M. 
Thieles »Danmarks Folkesagn«, 2. udg. bd. II, 1843, og videre til 
K.Müllenhoffs Sagen, Märchen u. Lieder 1845 (nr- 399)> hvor K.M. 
i 2. udg. 1921 tilføjer, at han også kender sagnet fra Sundeved. En 
formentlig tysksproget optegnelse, først trykt i Sonderburger Zeit
ung og derefter genoptrykt i senere tyske og danske sagnsamlinger 
fra Sønderjylland henfører sagnet til en gård i Hagenbjerg på Als, 
men med afvigelser fra Rasks formulering, som tyder på mundtlig 
overlevering. Fælles for optegnelserne er dog, at selve budskabet 
beholder den nedertyske form: »No is Pippe Kong dodt!«, selv om de 
berettes på dansk Selve sagntypen, dødsbudskab + øl- eller mælke
tyveri og glemt krus eller kande, er vidt udbredt i det vestlige Nord
tyskland, især Slesvig-Holsten og Mecklenburg, men navnet på den 
døde er ikke Pippe Kong som på Als eller Pipperen på Falster. Det er 
derimod lutter navne der begynder med P, vel en slags noa-navne, 
fordi det rigtige er tabu. I Holzbunge ved Eckernförde lyder råbet: 
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»Pepper is dod«, i det holstenske Eutin: »Pemper (eller Pempiscti) is 
dod«, som minder stærkt om det fynske Peber. Forbindelsen mellem 
denne nordtyske og syddanske sagntype er i hvert fald åbenbar, og 
vandringen nordpå kan være sket via Østersøen eller Nordslesvig.

Et af de holstenske sagn, fra Lütjenburg, Kreis Plön (Boberg s. 
104), er særlig interessant, bl. a. fordi det forklarer det alsiske Pippe 
Kong og måske røber det »rigtige« navn. En »lille mand« fra en 
kæmpehøj beder en malkepige om mællc »Uns König is krank«, 
seggt he. Pigen forbarmer sig og lover ham at han kan hente et krus 
fuldt hver morgen, sommer og vinter. Det gør han så en tid, men en 
dag »kümmt dar en annar ünnereerdsche anlopen un röppt: Uns Pan 
is dod, nu sünd wi all in grote not!« Den første lader kruset falde og 
løber væk, pigen gemmer kruset og opdager en dag at det er helt 
fuldt af små guldkorn, som dog forsvandt, efterhånden som hun blev 
for doven. Dr. Boberg siger (s. 107), at Pan-navnet umuligt kan have 
forbindelse med det græske Pan-sagn, hvis det ikke her skyldes 
læsning, da sagnet ikke er overleveret til nyere tid i middelhavslan
dene. I en fodnote refererer hun Hans Ellekildes forslag, det slavi
ske ord/ww ‘herre’, og jeg vil for egen regning tilføje, at man i Nord
tyskland i sagnets blomstringstid måske godt kunne have hørt eller 
læst om den græske skovgud eller -trold og de fælleseuropæiske 
afledninger panik og panisk, uden at kende Plutarchs dødsbudskabs
sagn.

Der skulle gå et halvt århundrede efter 1934, hvor jeg endnu i 3orne 
gerne efterlyste pansagnet hos mine gamle falsterske dialekt
informanter, bl. a. Karen Toxværd, Helene Strange og Povl Povlsen i 
Skelby, inden jeg fik »bid«.

De gamle falstringer kendte kun sagnet fra »Gamle danske Min
der«. Men i 1983 dukkede gamle minder op hos mig, da jeg i det af 
Nørre Alslev kommunes lokalhistoriske arkiv udgivne Årsskrift 1983 
s. 43-52 læste en artikel med overskriften Sortsø, skrevet af lokalhi
storikeren og slægtsforskeren Margit Boding, der selv er født og 
opvokset i Sortsø, en relativt ung (senmiddelalderlig) landsby i 
Gundslev sogn. Artiklen består hovedsagelig af et anonymt hånd
skrift i Landsarkivet for Sjælland m.v., om hvilket arkivet kun kun-
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ne oplyse, at det er skrevet ca. 1773 af ukendt mand, født i Sortsø, 
død 1775 i København. Margit Boding gengav teksten ord- og bog
stavret, men med en del udeladelser, og da der også var interessante 
sproglige ting i teksten, brugte jeg kort efter et par dage på arkivet 
for at korrekturlæse og supplere den med udeladelserne. Her traf jeg 
M.B., som kunne fortælle at hun nu havde fundet forfatteren i 
Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon bd. VII s. 70, hvor man far en 
kort biografi: »Rosenlund, Søren, f. i Sortsø, opholdt sig 1764-66 i 
Vestindien og kaldte sig da Prokurator, vendte derefter tilbage til 
København, hvor han levede i stor Armod«, og derefter en lang fiste 
over hans tidsskriftsartikler og skrifter, først fra 1767 under eget 
navn, men fra 1770-72, i trykkefrihedsperioden, anonymt eller under 
forskellige dæknavne. En del utrykte ting tilskrives også ham, såle
des en »Danmarks Saga udi Kong Christian VII.s Tiid fra 1749 til 
1772«, skrevet af »S. Rosenlund Greve af Cimberskjold«, og han skal 
have efterladt sig »en fortreffelig Samling af danske Adels Vaabe- 
ner« og en historisk-økonomisk beskrivelse over Falster. Meget 
tyder på, at han har hørt til P.A. Heibergs og Peder Rosenstand- 
Goiskes meget samfundskritiske brigade i trykkefrihedsårene og 
sandsynligvis kendte sidstnævntes ældre broder, Jens R.-G., der var 
sognepræst i Gundslev fra 1771 til sin død 1777.

Manuskriptet i Landsarkivet er et hefte med ca. 60 tætbeskrevne 
sider i stilebogsformat. Teksten ligner mest forarbejder eller kladde 
til en noget kaotisk og for de første afsnits vedkommende meget 
fantasifuld beskrivelse af Sortsø, som han tror må være navn på hele 
halvøen Farnæs, før den blev landfast med resten af Falster. Han 
bruger endda tidsregningen Anno Mundi, altså fra Verdens skabelse, 
indtil han når frem til begivenheder som han tør sætte årstal fra vor 
tidsregning på. Da Margit Bodings bebudede kommentar lod vente 
på sig, og da jeg nu kendte hele teksten, påtog jeg mig på hendes op
fordring denne opgave, bl.a. for at gøre folklorister og etnografer 
opmærksomme på, at der er meget godt at hente også i de afsnit 
Margit Boding havde udeladt. Det gjorde jeg så med en artikel 
»Søren Rosenlunds optegnelser om Sortsø for 200 år siden« i oven
nævnte lokalhistoriske Arbog 1987 s. 44-51. Jeg gjorde straks min 
videnskabelige pligt og sendte Dansk Folkemindesamling kopier 
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både af min kommentar 1987 og af en korrekturlæst og suppleret 
udgave af M. B.s tekstudgave 1983; jeg modtog en kort skriftlig kvit
tering fra min gamle ven Iørn Piø, som dog næppe havde tid til at 
læse det tøjeri på det tidspunkt. Nu far jeg lejlighed til at tvinge ham 
til at læse om min sensationelle opdagelse: de to ældste danske 
optegnelser af Pan-sagnet, 50 år før de store sagnsamlere: J.M. 
Thiele, Svend Grundtvig og Evald Tang Kristensen:

1) I min Barndom kiørte en Bonde om Aftenen hiem af Skoven, da 
sagde en Røst til ham: sig til Mons, at Maus er død. Hans Kat 
som han elskede og havde eyed i 21 Aar, heed Mons. Hvær gang 
han kom hiem sprank han for ham, etc., ja spiste med ham. Da 
siger Manden til sin Kone, jeg veed ey hvad det var for en Røst 
der sagde at ieg skulle sige til Mons at Maus er død. Er Maus død, 
svarede Katten, og i det samme sprank ud af Vinduet.

2) Der Mari Skipers boer, blev den ældste Datter borte, den yngste 
holdt 6 Aar der efter Bryllup. Imedens de lavede til, sad der jdelig 
en stoer Kat. Manden havde kiøbt det fornødne til Giildet i Stub- 
bekiøbing kiørte hiem, som han kom over Valdemars-Noer, raab- 
te det: sig til Jiskiask, at Sistsiast er falden i Ilden, da Giesterne 
sad over Bordet fortalte han dem Røsten og viste ike hvad det 
betydede. Men lige saasnart han nævnede det, løb den fremmede 
Kat. Hvor af de meente, at det var deres Datter, og hendes Dat
ter der var faldet i Jlden. At hun var hiemme at see sin Søsters 
Bryllup. De meente hun boede i Giers-Høy.

Begge sagnvarianterne, der står s. 19 og 20 i manuskriptet (s. 5of i 
Årsskrift 1983), er her gengivet med bibeholdelse af originalens 
ortografi og tegnsætning, dog med opløsning af forfatterens private 
forkortelser, & gg = gang(e) og hd = han. De to varianter hører til 
Bobergs »kattegruppe«, undertypen B I., hvor de agerende, bud
bringeren og modtageren, er katte, med eller uden kendte kattenav
ne. Den er kendt i Sønderjylland og Skåne, på Bornholm, Sjælland 
og Fyn, men »på andre danske øer synes den at mangle«, skriver 
Boberg (s. 55). Nr. 2, med ellers ukendte kattenavne, hvoraf Sistsiast 
er navn på den der er død, faldet i ilden og brændt ihjel. Dette
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»brændt bam«-motiv er ukendt i den danske tradition, men velkendt 
i Sverige og Norge, hvorfor denne version må formodes at være ind
vandret østfra. Det er ikke sandsynligt at Søren Rosenlund kan have 
læst eller hørt sagnet andetsteds og selv lokaliseret det til Sortsø, 
som det jo er reglen ved vandresagn; begge hans optegnelser står 
midt i et afsnit, som klart bygger på barndomserindringer.

Til slut vil jeg anføre endnu en falstersk optegnelse af døds
budskabssagnet, som LM. Boberg enten har overset eller udeladt, 
måske fordi navnene i råbet ser mistænkelige ud. Optegnelsen står i 
GI. da. Minder II s. 75 nr. 30, Troldene i Maarseby (Moseby, Astrup 
sogn), hvor en synsk karl på Skyttegården vil prøve at sætte en stop
per for nogle undeijordsvæseners jævnlige besøg, når der blev bryg
get eller bagt i gården, for at stjæle eller fordærve øllet og brødene. 
Disse trolde havde den egenhed, at de gik klædt i strå, og da der en 
dag skulle brygges, klædte karlen sig i en halmklippe (et neg af 
tærsket korn), satte strippen i bryggerskedlen og gemte sig i skor
stenen. Der kom så en hel troldefamilie, to gamle trolde med deres 
tre børn, som krøb op på randen af bryggerskedlen. Karlen kom 
frem, tog strippen af kedlen og skoldede alle troldene med det 
kogende vand. »De flygtede da det snareste de kunde, idet de raab- 
te: Straa gik, Straa gik, Straa gik!« og viste sig ikke siden. Hvis man 
tør tro (hvad Boberg måske ikke turde), at råbet er et dødsbudskab 
eller en dødsklage, som gælder de tre små trolde hvis navne ikke må 
røbes, er der alligevel så megen lighed med fx Rosenlunds nr. 2: øl
tyveri eller -ødelæggelse og »brændt bam«-motivet samt fraværet 
både i Sortsø og Moseby af »glemt krus«-motivet, at jeg tør tro på 
en sammenhæng med Pansagnet. Sortsø-sagnene hører begge til 
»Kattegruppen«, hvorimod Moseby-sagnet vel snarest må henføres 
til den antropomorfe »Vættegruppe«. Alle de optrædende i Moseby, 
både vætterne og karlen der kan se og høre dem, er imidlertid for
mummede i et stråknippe, et moment jeg ikke mindes fra Bobergs 
materiale. Det forekommer i et andet af søskendeparret Lindbergs 
troldesagn fra Falster (Virket, Falkerslev sogn, trykt i GI. da. Min
der II s. 75 nr. 29), hvor troldfolkenes børn legede med menneske
børnene fra byen; om vinteren gik troldene hver nat ind i den nær
meste bondegård og gjorde ild på skorstenen for at varme sig; en
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aften kom en tigger og søgte husly i samme gård og fik lov at over
natte i »det slemme køkken«, hvor han tændte op og satte en kedel 
vand over ilden; »selv stod han hos i et Straaknippe, med en Strippe 
i den ene Haand. Da saa Troldpakket kom og dandsede om Ilden, 
slog han en Strippe kogende Vand over dem, saa at nogle af dem 
bleve skoldede tildøde, og de andre flygtede bort og forlode med det 
samme Højen«. Men da der i denne version helt mangler et råb, er 
det vel lige lovlig stærkt at tælle den med i statistikken over Pansagn. 
Falster er alligevel nu rimeligt repræsenteret!
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MICHEL OLSEN

Generativ eller tolkende tilgang?
Endnu engang om Griseldis-visen

Jeg har længe kendt Iørn Piø; hvor længe husker jeg egentlig ikke, 
men jeg forbinder ham - ud over hans virke som forsker - med en 
stadig indsats på seminarerne, som holdes ved Laboratorium for 
Folkesproglige Middelalderstudier på Odense Universitet om mid
delalderen i alle dens aspekter.

Nærmere lejlighed til samarbejde fik vi, da jeg var blevet involve
ret i en arbejdsgruppe om Griselda-motivet ledet af Raffaele Mora- 
bito.1 Det drejer sig om de utallige bearbejdelser som den berømte 
slutnovelle fra Decameron har været genstand for; bl.a. er folkebogen 
om Griseldis den mest udgivne af de danske folkeboger.2 Jeg må her 
komme med et par ord om min egen forskningsprofil. Jeg havde lige 
fra min disputats om »Den erotiske Trekant«3 arbejdet med en slags 
strukturalistisk opfattelse af narrativ argumentation. (Næsten) 
enhver fortælling argumenterer for nogle værdier, og for det meste 
er succes = godkendelse og fiasko = misbilligelse. Et nemt eksempel 
er at den yngste søn repræsenterer nogle værdier (hjælpsomhed, 
spontaneitet, naivitet), og disse værdier bliver godkendt ved hans

Angående motivforskningen, så havde denne tilgang ledt (forledt) 
mig til en meget generativ tilgang. Kort sagt: jeg mente at man kun
ne gå gradvis fra et motiv til et andet. (Jeg bruger her ‘motiv’ som en 
samling af karakteristiske træk der tilsammen er let og globalt gen
kendelige). Motivet er altså noget konkret, modsat temaet (fit. kan 
‘fædrelandskærlighed’, eller ‘jalousi’ virkeliggøres ved mange forskel
lige motiver). Naturligvis stiller der sig så det teoretiske problem om 
man successivt, ved at fjerne et træk og tilføje et andet, langsomt kan 
komme fra et motiv til et andet. Man vil her genkende det problem
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som Wittgenstein behandler under »familieslægtskab«: Alle ved 
hvad spil er. »Spiel/game« er endog mere omfattende end det dan
ske spil, og alligevel kan man ikke give en klar definition. Jeg men
te altså at kunne gå gradvis fra et motiv til et andet. Ganske vist hav
de jeg i slutningen af min disputats måttet erkende at der findes 
grupper af meget faste motiver, men at der skulle kunne gives bedre 
og mindre gode fortælleformer strider jo egentlig ikke imod min 
antagelse.

I vor Griselda-gruppe var jeg begyndt med at undersøge nogle 
varianter af Boccaccios berømte fortælling. Det drejede sig om 
Petrarcas berømte latinske version, der er kilden til langt de fleste 
bearbejdelser,4 samt om en næsten ukendt novelleforfatter, Sercam- 
bi, der praktisk talt kopierer Boccaccio, men med minimale ændrin
ger fjerner sig langt fra hans »ånd«.51 begge tilfælde er der tale om 
et forhold mellem ‘motiv’ (her let genkendeligt) og ‘tema’ (hvad for
tællingen skal vise).

Dernæst havde jeg faet overdraget det danske stof og var stødt ind 
i et par folkeeventyr og folkevisen om »Den tålmodige kvinde«. Som 
man også vil se det af Iøm Piøs gennemgang, afviger denne vise 
betragteligt fra det oprindelige motiv: der er bl. a. tale om en elsker
inde, ikke en hustru, hun berøves kun et barn osv. På flere punkter 
kunne denne vise minde om den visegruppe der er benævnt »Skøn 
Anna«. Stor var min begejstring. Har jeg ikke her et håndfast bevis 
for at der findes glidende overgange, eller rettere, at det undertiden 
kan være umuligt at afgøre, hvilket ‘motiv’ en vise virkeliggør?6 En 
stor del af mine arbejder i Griseldis-gruppen er resumeret i »Gri
selda - omskrivninger og værdiforskydninger«.7 Heri har jeg dog 
ikke medtaget min dristige hypotese om ‘motivovergang’, for jeg var 
ikke mere helt så sikker i min sag.

Jeg kendte som sagt allerede Iøm Piø som en begavet og velori
enteret forsker. Desuden dækkede han et felt hvortil vi savnede 
kompetence i Griseldisgruppen. Så han kom med til den anden 
arbejdskonference, som Raffaele Morabito organiserede i L’Aquila: 
»Modi dell’intertestualitå: la storia di Griselda in Europa« maj 1988. 
Hans indlæg foreligger i »Ballata popolare o ballata letteraria. Nuo- 
vi punti di vista sulla ballata danese della donna paziente«,8 og er
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resumeret i »Tålmodige kvinder«.9 I samme publikation findes fol
kevisen, samt to folkeeventyr genoptrykt.

Iørn Piø kan være en skarp debattør. På nævnte konference punk
terede han en stor kompliceret sæbeboble af en teori med et »What 
the hell do you mean?« Hvad nu vor folkevise angår, så gik det ikke 
helt så galt. Men Iørn Piø fremdrager at visen står i Vibeke Biids 
manuskript fra 1631; den er altså en adelsvise, og ved at sammenlig
ne med en anden af Vibeke Biids viser far han mere end sandsyn- 
liggjort at hun selv er forfatteren, samt at hun har skiftet temaet radi
kalt ud: vi hører nu ikke engang om kvindelig tålmodighed, men om 
en elskerindes glæde ved manden, en glæde der far denne til at 
besinde sig og til at gifte sig med hende. Piø mener desuden at visen 
bygger på folkebogen.

Så vidt så godt. Selv holdt jeg jo døren åben for en nedstamning 
fra folkebogen. Men hvad med relationen til »Skøn Anna« (DgF 
258)? Piø oplyser at den »er en nyere folkevise fra det 16. århundre
de, hvor den formentlig er oversat fra tysk i et nu tabt skillingstryk, 
der har været mere end 100 år ældre end det ældst kendte fra 1648«.10 
Intet forhindrer altså at Bild kunne have ladet sig inspirere af det 
tabte skillingstryk.

Tungerevejende er de motiviske overvejelser. Lad mig sætte num
mer på dem. Egentlig drejer det sig om mindste motivelementer, 
‘motifemer’, om man vil. Man kan som sagt finde visens tekst i Gri- 
seldistemaet gennem tiderne?1

1. Piø gør med rette opmærksom på at der i visen om Skøn Anna 
ikke findes nogen egentlig prøve; at ridderen ikke vil gifte sig med 
Anna skyldes ene og alene at hendes slægt er ukendt; da den åben
bares, gifter han sig straks. Men også i Den taalmodige Kvinde er 
prøven i det mindste indskrænket, for det første til kun at gælde en 
datter (og ikke også en søn som fra Bocccaccio til folkebogen), for 
det andet, fordi der egentlig ikke omtales en prøve: datteren sendes gan
ske enkelt bort. Den kortfattede visestil kan naturligvis forklare dette.
2. Jeg opdager nu at i Den taalmodige Kvinde sendes datteren til en 
søster, som i folkebogen. Denne lille detalje (dette motifem) peger 
stærkt på folkebogen som kilde.
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3- En lighed med Skøn Anna kunne være at elskerinden giver (Den 
taalmodige Kvinde) den nye brud gaver, eller spørges om hvilke 
gaver hun er til sinds at give hende (Skøn Anna). Dette træk findes 
ikke i folkebogen.
4. Genkendelsen i slutningen af Skøn Anna - den nye brud viser sig 
at være Annas søster - peger snarere bort fra folkebogen. Det drejer 
sig om en ‘negativ genkendelse’: man kan ikke gifte sig med sin bror 
eller søster; denne genkendelse tjener hyppigt til at eliminere den 
ene af to rivaler.
5. Kirsten giver den formentlig nye brud det ønske med på vejen, at 
Hr. Peder ikke vil »daare« hende. Dette ønske går måske også tilbage 
over folkebogen helt til Boccaccio. Her og i folkebogen taler Grisel
dis dog til Gualtieri/Volter: »En ting vil ieg dog begiere aff dig/At 
du icke saa skarpelig straffer hende, som du hafiuer kastigerit din 
første Høstru/Helst fordi/at hun er ung oc megit kræselig opfødt/ 
mig tyckis hun skal icke fuldelig saadant kunde taale eller lide«.12 
Dette er endnu et fingerpeg henimod folkebogen, og desuden kan 
ændringen forklares ved skiftet fra den tålsomme, prøvede til den 
elskende kvinde, som Piø så fint fremanalyserer.

Alt dette gør ikke krav på at være udtømmende, men man vil se at 
der er gode grunde, også flere end dem Piø fremfører, til at blive 
stående ved folkebogen som kilde - og ikke lade sig dåre af en gene
raliseret transformationistisk teori, som det skete for mig.

Når jeg far lyst til at gå for vidt, lyder Piøs stemme for mig: Bliv 
på den sikre vej. Sværm og forvild dig ej. Om jeg så altid vil følge 
rådet, er en anden sag. Selv har han ikke altid overdrevet forsigtig
heden; han er også de dristige og spændende hypotesers mand, og 
har haft held til at åbne for helt nye synspunkter i folkeviseforsk
ningen, men det er jo en anden, og heldigvis kendt historie.

Noter:

i. Gruppens resultater foreligger bearbejdet af Morabito, Raffaele (ed).: »La difiusio- 
ne della storia di Griselda dal XIV al XX secolo«. Studi sul Boccaccio 17 1991.
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2. Herom Leif Søndergaard: »Folkebogens fascination - Griseldis gennem 400 år« i 
Griselda-temaet gennem tiden. Mindre Skrifter udgivet afLaboratorium for Folkesprog
lige Middelalderstudier. Odense universitet Nr. 9, 1992, ed. Leif Søndergaard, pp. 
45-65-

3. Les Transformations du triangle érotique. Akademisk forlag, København 1976.
4. »Les Silences de Griselda*. Mélanges d'Etudes médiévales offerts à Helge Hördahl à 

l'occasion de son soixantième anniversaire. Solum, Oslo 1988, pp. 129-141.
5. »Copista o creatore? Giovanni Sercambi riscrive l’ultima novella del Decameron*. 

Analecta romana instituti danici XVII-XVIII, 1989, p. 127-132.
6. »Lautocorrezione nel ciclo di Griselda*. Diffrazioni. Griselda. 1. La Circolazione dei 

temi e degli intrecci narrativi: il caso di Griselda, ed. R. Morabito. Japadre editore, 
LAquila, 1988, pp. 21-34.

7. Griselda-temaet gennem tiden. Mindre Skrifter udgivet afLaboratorium for Folkesprog
lige Middelalderstudier. Odense universitet Nr. 9, 1992, ed. Leif Søndergaard, pp. 
9^1.

8. La Storia di Griselda in Europa, ed. R. Morabito, Japadre editore, I’Aquila 1991, pp. 
209-223.

9. i Griselda-temaet gennem tiden. Mindre Skrifter udgivet af Laboratorium for Folke
sproglige Middelalderstudier. Odense universitet Nr. 9,1992, ed. Leif Søndergaard, 
pp. 66-75.

10. (jf note 9, s. 74).
11. jf note 9.
12. R. Paulli (ed.): Danske folkeboger VIII. København 1920, p. 115-116.
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MARISA REY-HENNINGSEN

Evald Tang Kristensens eventyr

»Der er unægtelig ingen Folkedigtning, der er saa vanskelig at skri
ve op som etÆventyr, og jeg har tit og mange Gange ønsket, at jeg 
havde lært at stenografere, for saaledes at kunne tage med alt hvad 
der i Fortællerens Mund er ejendommeligt og folkemaalsagtigt, ja, 
de særegne smaa Vendinger i Foredraget, som enhver har for sig selv, 
men saa saare let taber sig ved Opskrivningen.« Sådan skriver Evald 
Tang Kristensen i forordet til sin anden eventyrudgave fra 1884, og 
han fortsætter med at sige, at han næsten altid har skrevet op sam
tidig med det første foredrag, da det slet ikke kan nytte at opfordre 
eventyrmeddeleren til at fortælle igen akkurat, som han før fortalte. 
Det hverken kan eller vil han, for nok er det en historie, som han har 
lært udenad, men dog ingen remse, og han lægger altid »noget af sit 
eget med ind deri« og fortæller endog med kroppen og ledsager sit 
foredrag med levende minespil. »Dette kan nu ikke gjengives paa 
Tryk ... men den ejendommelige Duft, der er i det mundtlige Ord, 
skulde vi dog gjærne have en lille Anelse om, og den har jeg da for
søgt at gjengive saa godt jeg har kunnet« (Jyske Folkeminder 7, s. viiif).

På omstående sider har jeg gengivet to eventyrtekster fra Tang 
Kristensens samling. Den første stammer fra den såkaldte afskrifts
række i Dansk Folkemindesamling, som rummer henved 3000 op
skrifter af eventyr, dyrefabler, skæmtehistorier og kæderemser (DFS 
1929/41). Af folkeeventyr i snævrere forstand (AT 300-749) er der 
omkring zjoo numre og heraf er ca. 1200 optegnet af Evald Tang 
Kristensen personligt. Afskriftsrækken, som blev til i årene 1902-7, 
bygger på en ældre samling renskrifter, som Tang Kristensen havde 
foretaget til eget brug, og som senere også indgik i Folkemindesam
lingen (DFS 1929/42). I det følgende vil denne gamle række blive 
omtalt som A-rækken og den nye som B-rækken. De to afskrifts
rækker er stort set identiske, men man kan kende A-rækken på, at
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teksterne næsten udelukkende er skrevet med Tang Kristensens hånd, 
mens der i B-rækken optræder mange andre hænder. Ialt havde han 
tolv forskellige afskrivere beskæftiget med kopieringsarbejdet.

Den anden tekst er gengivet efter originalopskriften i Tang Kri
stensens feltnoter, hans såkaldte »dagbøger«. Side om side er de to 
tekster på én gang en demonstration af, hvordan Tang Kristensen 
som folkemindeoptegner bar sig ad med at fange et eventyr i flug
ten, og hvordan han bagefter omformede sine notater til en læsbar 
tekst. Som eksempel har jeg valgt »Pigerne i brønden« (AT 480) 
optegnet i 1888 efter den 67-årige landarbejderkone Anne Dorthea 
Jensdatter i Havbjerg, Thise sogn, Viborg amt.

Renskriften (ETKr. 1343)

Pigerne i Brønden.
Der var en Kone, hun havde to Døtre, 
den ene var hendes egen Datter, og den 
anden var en Stifdatter. De skulde beg
ge to sidde ved Brønden og spinde, og 
hendes egen Datter fik Hør at spinde, 
og Stifdatteren fik Blaar, og saa sagde 
Moderen til dem, te den, der fik flest 
Skiver paa hendes Knæ, hun skulde sky
des i Brønden. Saa kom jo Stifdatteren i 
Kjælden, og da hun kom til Bunden, saa 
kom hun paa en grøn Sti, og den følger 
hun med. Saa kommer hun imod en 
Dværgemand, og han siger: »Hvor vil 
du hen, min bitte Pige?« Ja, hun vilde 
hen at have sig en Tjeneste. »Saa kan du 
faa Tjeneste ved mig,« siger han, »og saa 
skal a følge med dig hjem og vise dig 
mine Kamre.« Han flyer hende saa alle 
hans Nøgler og viser hende om, men der 
var et Kammer, det kom de ikke ind i. 
»Der maa du ikke gaa ind,« siger han, og

Originaloptegnelsen 
(Db.4O32V~33r)
[Ingen titel]
Kone, egen Datter g Stif
datter, sidde ved Brøn
den g spinde Hør g 
Blaar. Den der havde 
flest Skiver paa hendes 
Knæ, skydes i Brønden .

Stifd. i Kj . til en grøn 
Sti . følger med den, 
imod en Dværgem. 
Hvor vil du hen bitte 
Pige . Have Tjeneste ... 
S. skal a følgs med dig 
hjem og vise dig mine 
Kamre s. nær som en . 
ikke ind i.
Flyr alle Nøgler . Rejser 
igjen . Ind i Kammeret. 
Der var s. mange Guld
stave og Guldringe .
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saa rejser han af ud igjen. Men hun var 
jo nysgerrig efter at se, hvad der var i det 
Kammer, og saa gaar hun derind. Der 
var saa mange Guldstave og Guldringe, 
og hun sætter en Guldring paa hendes 
Finger og en Guldstav i hendes Haand, 
og saa rejser hun af tilbage igjen. Saa 
kommer hun til en Ovn, og der stod en 
Kone, og skulde have Brød ud af den. 
Saa siger hun: »Aa, bitte Pige, vil du 
ikke hjælpe mig at tage de Brød ud?« - 
»A har ikke Stunder,« siger hun. »Jo, 
hjælp mig, saa skal a nok værge dig for 
det, der kommer bag efter dig.« Saa 
hjalp hun hende ogsaa, og da de var fær
dige, saa rejser hun igjen. Saa kommer 
hun til et Æbletræ, og der stod en Kone 
og rystede med det for at vilde have 
Æblerne ned. »Aa, bitte Pige, vil du ikke 
hjælpe mig, saa maa du æde alle dem 
Æbler, du vil, men du maa ingen tage 
med dig.« - »Aa, nej, a har ikke Stun
der,« siger hun. »Jo, gjør det nu, saa skal 
a værge dig for det, der komme bag efter 
dig.« Saa tog hun ogsaa i en Gren og 
rystede ned til Konen saa mange, te det 
var forfærdelig, og da de var færdige 
med det, saa rejste hun af igjen. Et Stød 
længere henne, kom hun til to Væddere, 
og de sagde: »Aa, bitte Pige, vil du ikke 
flytte os?« - »Nej, a har ikke Stunder,« 
siger hun, »a maa skynde mig!« - »Jo, 
flyt os nu, saa skal vi værge dig for det, 
der komme bag efter dig.« - »Ja, saa skal 
a ogsaa flytte jer,« og da det var gjort, saa 
rejste hun videre. Hun kommer saa til

Tager en Gst i hendes 
Haand g i Gr. paa hen
des Finger g rejser.

Til en Ovn, der stod 
Kone g skulde have 
Brød af. Aa bitte Pige, 
vil du ikke hjælpe . A har 
ikke Stunder . Jo, s. skal 
a værge dig for det, der 
kommer bag efter dig. S. 
hjalp h. hende ogsaa. 
Færdig, rejser igen.
Til et Æbletræ, der stod 
en Kone g rystede ned . 
Vil du ikke hjælpe, du 
maa æde alle dem, du 
vil, men igen tage med 
dig . Aa nej, a har ikke 
St . Jo s. skal ... S. tog 
hun ogsaa i en Gren g 
rystede ned til hende s. 
mange te det var forfær
delig. Rejste igen.
Et Stød længere hen til 2 
Væddere. Aa bitte P. vil 
du ikke flytte os. Nej ... 
Jo s. skal a....
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en Ko, og den siger: »Aa, bitte Pige, vil 
du ikke malke mig?« - »Nej, a har ikke 
Stunder,« siger hun. »Jo, malk mig nu, 
saa skal a nok værge dig for det, der 
kommer efter dig.« - Ja, saa malkede 
hun den, og saa rendte hun videre. Nu 
kommer Dværgmanden hjem, og han 
savner jo straks Pigen. Saa render han 
hen ad Vejen efter hende og kommer 
først til Konen, der stod ved Ovnen. 
»Har du ikke set en Pige med Guldring 
og Guldstav i Haand?« siger han. Nej, 
hun havde ikke; og saa rendte han vide
re og kom til Konen, der stod ved Æble
træet. »Har du ikke set en Pige med 
Guldring og Guldstang i Haand?« - 
»Nej, a har ikke,« siger hun. »Ja, saa fly
ver han af igjen og kommer til de to 
Væddere. »Har I ikke set en Pige med 
Guldring og Guldstav i Haand?« - 
»Nej, det har vi nu ikke,« siger de, og 
han rendte, og Tungen hængte ned paa 
hans Knæ, saa forrendt var han. Han 
kommer saa til Koen. »Har du ikke set 
en bitte Pige med Guldring og Guldstav 
i Haand?« - »Nej, hvad har a,« siger 
den, og saa blev han kjed af det og rend
te hjem igjen.

Nu kom Pigen hen til Kjelden, og 
hun kommer saa op til Moderen igjen. 
Den Gang hun ser denher Guldstav og 
Guldring, Pigen havde faaet dernede, 
saa skød hun hendes egen Datter ned. 
Hun kommer med den grønne Sti, og 
saa møder hun Dværgmanden. »Hvor 
vil du hen, min bitte Pige?« - »A vil hen
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S. kommer Dv. til 
Konen. Har du ikke set 
en Pige med Gulring g 
Gulstav i Haand. Nej. 
Flyver igjen.

Til Æbletræ. Har du .... 
Nej a har ikke.

Til Væddere ...
Hun malkede gsaa en 
Ko. Aa b. P. vil du ikke 
malke mig. Ko har heller 
ikke .

Rendte hjem igjen, Tun
gen hængte ned paa 
hans Knæ, s. forrendt 
var h..
Pigen hjem til hendes 
Mor . igjen g ser den 
Gst g Gr . Skød hendes 
egen Datter ned . Med 
grønne Sti.........



og have mig en Tjeneste.« - »Ja, saa kan 
du faa Tjeneste ved mig; og han fulgte 
saa med hende hjem for at vise hende 
hans Kamre, og han giver hende Nøg
lerne til dem allesammen. Men der var 
et Kammer, hun ikke maatte komme i. 
Da han saa var gaaet ud igjen, saa gik 
hun ind i det forbudne Kammer, og der 
tager hun en Guldring og sætter paa 
hendes Finger og en Guldsstav i hendes 
Haand, og saa render hun tilbage igjen. 
Nu kommer hun jo til Ovnen, og Ko
nen, der stod og tager Brød ud, siger til 
hende, om hun vil ikke hjælpe hende. 
»Nej, a har ikke Stunder,« sagde hun, og 
hun sprang alt hvad hun kunde. Saa 
kommer hun til Konen, der stod og ryst’ 
Æbletræet. »Aa, hjælp mig og ryst 
Æbler ned,« siger Konen, men hun sag
de nej, og rendte alt hvad hun kunde. 
Saa kom hun jo til de to Væddere. »Aa, 
vil du ikke flytte os,« siger de. »Nej, a 
har saa travlt,« siger hun og springer 
videre lige saa stærkt hun kan. Saa kom
mer hun til Koen: »Aa, bitte Pige, vil du 
ikke malke mig?« - »Nej, a har ikke 
Stunder,« og hun sprang videre af alle 
Kræfter. Saa kommer Dværgmanden 
hjem, og han ser straks, hun har været 
inde i Kammeret og sætter jo efter hen
de. Han kommer til Ovnen og siger til 
Konen: »Har du ikke set en Pige med 
Guldring og Guldstav i Haand?« - »Jo,« 
siger hun, »træd bedre frem, saa naar du 
hend’ nok.« Han rendte saa videre og 
kom til Konen der ved Æbletræet. »Har

Kamre .
Nøgler.

Gst g Gr. tager g render.

Ovn . tag ny Brød af.

Æbletræ .... Sprang alt 
hvad hun kunde

Væddere .

Ko.

S. kom Dv. .

Har I ikke set....

Træd bedre frem, s. naar 
du hend’ nok......
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du ikke set en Pige med Guldring og 
Guldstav i Haand?« - »Jo, træd bedre 
frem, saa naar du hende nok.« Han 
rendte videre og kom saa til Vædderne. 
»Har I ikke set en Pige med Guldring 
og Guldstav i Haand?« - »Træd bedre 
frem,« siger de, »saa naar du hende 
nok.« Ja, han rendte igen, og kommer 
saa til Koen: »Har du ikke set en bitte 
Pige med Guldring og Guldstok i 
Haand?« - »Jo, træd bedre frem, saa 
naar du hende nok.« Han blev jo ved ud 
af alle Kræfter, og Tungen hængte ned 
[paa] hans Knæ, saa forrendt var han, og 
han naar hende ogsaa. Da var hun kom
men lige hen til Kjelden og var ved at 
kravle op ad den. Men saa hugger han 
til hendes Hoved med hans Kjæp, te det 
stentede oven ud af Kjelden og ind i 
hendes Moders Forstue, og han tog saa 
selv hans Guldring og Guldstang i 
Haand og rejste hjem igjen. Da pigens 
Moder kom ud i Forstuen, fandt hun jo 
Hovedet, og saa vidste hun, hvordan det 
var gaaet hendes egen Datter, og der var 
hverken Guldring eller Guldstav, saa det 
var en sølle Ende, hun fik.

Da hun vilde s. til at 
kravle op af Kjelden s. 
naar h. hende g hugger 
til hendes Hoved, te den 
stentede ind i hendes 
Moders Forstue g s. tog 
h. selv hans Gr. g Gst. i 
Haand g rejste hjem 
igjen.

»Pigerne i brønden« var et af de mest populære eventyr i Jylland. I 
1888 er Tang Kristensen allerede nået op på fjorten varianter, så 
handlingen kender han ud og ind og kan derfor koncentrere sig om 
fortællerens specielle udformning af replikkerne og karakteristiske 
vendinger, som »træd bedre frem, så når du hende nok«, tungen der 
»hængte ned på hans knæ«, og pigens hoved der »stentede ind i hen
des moders forstue«. Det er langt fra alle eventyroptegnelserne, der 
er så summariske som denne, men når det gælder redigeringen af,
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hvad vi med Tang Kristensens eget udtryk kan kalde »renskriften«, 
foregår den efter helt samme principper, som jeg har kunnet iagtta
ge med andre optegnelser. Jeg skal derfor forsøge at sammenfatte 
principperne for denne redigeringsproces i nogle punkter.

i. Titlen. Originaloptegnelsen har normalt ingen titel, den kommer 
først til i renskriften. Tang Kristensen bruger i vid udstrækning de 
samme titler til den samme slags eventyr, således at de kommer til at 
fungere som typebetegnelser.

2. Rekonstruktion. Forglemmelser indarbejdes altid, hvor de 
logisk hører hjemme i fremstillingen. I det valgte eksempel ser vi, 
hvordan fortælleren under optegnelsen kommer i tanker om en 
glemt episode: »Hun malkede også en ko...« Under renskriften ind
arbejdes episoden med koen, hvor den hører hjemme.

3. Udfyldning. Stereotype gentagelser og forudsigelige episoder 
springes over eller noteres blot med et stikord, for senere under ren
skriften at blive fyldt ud, så der opnås en flydende tekst.

4. Udvidelse. Somme tider indlægges længere redegørelser for at 
gøre noget eksplicit, som kun implicit er til stede i optegnelsen, dog 
ikke sådan, at det ændrer på handlingen, der godt kan stå sig uden 
disse tilføjelser.

5. Dialoger. Indirekte tale ændres til direkte tale. Undertiden kon
strueres længere replikskifter, som kun lige er antydet eller helt sav
nes i optegnelsen.

6. Substantivering. Pronominer som han og hun, den og det, de 
og dem erstattes eller suppleres med substantiver. Æblekonens: »Du 
må æde alle dem du vil« bliver i renskriften til »... alle dem æbler du 
vil«. Dette princip er ikke særligt udtalt i vort eksempel, måske for
di fortælleren selv har været mere præcis i sin fremstilling end nor
malt.

7. Dialekt/rigsdansk. Dialektale former i optegnelsen ændres til 
rigsdansk i renskriften og omvendt uden nogen faste regler. I dette 
tilfælde har Tang Kristensen valgt at beholde pronominet »a« og 
adverbiet »te«, men jeg har andetsteds fundet eksempler på opteg
nelser med rigsmåls »jeg« og »at«, der i renskriften ændres til dialekt. 
I visse tilfælde indsætter Tang Kristensen også dialektord, som ikke
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findes i originaloptegnelsen, f.eks. i eventyret »Kikkert, taske og 
hest« (ETKr 1214), som Bengt Holbek har udgivet og som begyn
der: »Der var en hjøwermand... {Danske trylleeventyr, s. 90), dvs. en 
hyrde. I dagbogen står der bare: »Der var en M.« (Db. 3029V), altså 
en mand.

Alle de her nævnte principper kan man til overmål finde eksempler 
på i Holbeks Danske trylleeventyr (Kbh. 1989), som med nogle fa 
retoucheringer (jf. redegørelsen s. 159) er en tro gengivelse af af
skrifterne. Her kan man også finde eventyret om »Pigerne i brøn
den« (s. 58-61).

Som helhed må vi sige, at Tang Kristensen stort set er troværdig, 
når det gælder historiens episke forløb, men at formen har været 
udsat for en så kraftig bearbejdelse, at man ikke kan forsvare at lave 
fortælletekniske eller psykologiske undersøgelser på grundlag af 
renskrifterne, endsige de trykte udgivelser, hvor redigeringen er end
nu mere radikal.

I disputatsen The Interpretation of Fairy Tales skriver Holbek, at 
Tang Kristensen afholdt sig fra at sammenblande forskellige op
skrifter, bortset fra i de to første eventyrbind (Jyske Folkeminder 1881 
og 1884), hvor han »occasionally conflated different records« (1987, s. 
84 med note 73). Holbeks iagttagelse synes at holde stik, hvad de 
trykte udgaver angår, om den gælder for afskriftsrækken som hel
hed, er jeg mindre sikker på, men det er vanskeligt at påvise. Når det 
gælder eventyrenes episke forløb, må afskriftsrækken også benyttes 
med varsomhed, for det hænder, at Tang Kristensen griber ind og 
ændrer på handlingen. Et morsomt eksempel er slutningen af even
tyret »Prinsessen og tigerbarnet« (ETKr. 1436). Fortælleren er Met
te Skrædder, og hun slutter sin historie med, at den unge dronnings 
»svigermor, der havde smurt dem [børnene] ind i blod, fik lidt straf, 
og så kom de [dvs. svigermoderen og det unge par] sammen igen, og 
siden gjorde hun dem ingen fortræd« (Db. 4675^. At den onde 
dronningemoder slap så let, har Tang Kristensen ikke kunnet accep
tere, så han ændrer det til: »... og moderen, der havde bildt ham ind, 
at dronningen havde ædt børnene, og smurt dem ind i blod, fik sin 
straf. Kongen og dronningen kom sammen igen, og siden lever de
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godt« (jf. Holbek 1989, s. in). For Holbeks tese om eventyrenes 
afspejling af et generationsopgør, er det ikke uden betydning, om 
den onde dronning skaffes definitivt af vejen eller, efter en kortere 
afstraffelse, bliver boende sammen med det unge par, men her synes 
han at have forladt sig på Tang Kristensens afskrift.

Hvilke filtre Tang Kristensen har siddet med i optegnelsesøje
blikket kan vi vanskeligt forestille os, men der er ingen tvivl om, at 
han havde meget bestemte meninger om, hvordan folkeeventyr 
skulle fortælles. Det fremgår med allerstørste tydelighed af den 
måde han redigerede de eventyr, som han fik tilsendt fra andre. En 
lille del af disse er udgivet i Danske folkeæventyr optegnede af Folke
mindesamfundets medlemmer (Viborg 1888). På titelbladet tilføjes, at 
samme tekster er »udarbejdede af Evald Tang Kristensen«. At dette 
rent ud sagt betyder »genfortalt«, finder man hurtigt ud af, når man 
sammenligner med de originale optegnelser. Tang Kristensen var 
selv en god eventyrfortæller og spørgsmålet er, om hans optegnelser 
er andet og mere end skitser til den genfortælling, der fandt sted 
måneder efter feltarbejdet, når han endelig fik tid til »renskrivnin
gen«, en pålidelig genfortælling, men dog Evald Tang Kristensens 
genfortælling. Det er grunden til, at man, når man læser disse hun
dredevis af optegnelser, ikke kan frigøre sig fra fornemmelsen af hele 
tiden at høre den samme stemme.
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ELSE MARIE KOFOD

Uden for nummer
Qm eventyrfortælleren Peder Laursen

I forbindelse med min efterforskning af de folkeeventyr, der kan 
have inspireret H. C. Andersen til at skrive i alt fald 7 af sine even
tyr, stødte jeg flere gange på indsamleren Ane Nielsen. De eventyr, 
hun havde indsendt, skilte sig ud fra de øvrige, ved at de i højere 
grad end mange andre eventyr tog deres udgangspunkt i almindeligt 
dagligliv og dermed virkede mere realistiske. De var også meget 
mundtlige og et enkelt af dem var efter Evald Tang Kristensens 
opfattelse så »ufuldkomment«, at han både fandt anledning til at 
ændre titel og sprog i sin afskrift af det. Et hurtigt check i Evald 
Tang Kristensens afskriftsrække viste, at der fandtes afskrifter af 
yderligere fem af Ane Nielsens eventyr, som alle fik dårlige kom
mentarer med på vejen: »gode enkeltheder, men alt for afstumpet«, 
»temmelig dårlig«, »noget ejendommelig... for indviklet i visse styk
ker«, »noget mangelfuld« og »ikke god«.

Det vakte min nysgerrighed og jeg fik lyst til at se Ane Nielsen og 
hendes eventyr efter i sømmene. Det viste sig, at hun havde haft 
kontakt med både Svend Grundtvig, Evald Tang Kristensen og 
H. F. Feilberg, samt at hun havde indsendt eventyr til Klaus Bernt
sen.

Hun var datter af folketingsmand Niels Rasmussen og boede hele 
sit liv på fødegården i Lisbjærg Terp ved Århus. Hun blev aldrig gift, 
fordi hun ikke ønskede det, for som hun skrev til Feilberg: »ægte
skabet har nu ikke været min fremtidsdrøm, og da jeg er fyldt 35 år 
uden at dumpe i det, er der vist god grund til at tro, at min gjeming 
ikke bliver indenfor dets grænser; men snarere som forkjæmper i de 
»emansiperede kvinders rækker««1. Og det blev den, bl.a. sad hun i 
bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Århus afdeling i 1880’erne.
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Desværre døde hun af tuberkulose 62 år gammel i 1912. Så sent som 
i 1992, hvor jeg forsøgte at efterspore oplysninger om hende i sog
net, fik jeg af en lokal kilde at vide, at man om hendes familie altid 
havde sagt, at der i hver generation var én, der var tosset. Det havde 
nok været hende, fordi hun aldrig blev gift, og fordi hun ikke ville 
have en gravsten.

Ane Nielsen indsendte to store portioner med blandede folke
minder til Svend Grundtvig, dels i marts 1877 og dels i april 18832. 
Blandt optegnelserne udgør eventyrene en meget stor del, i den 
første samling er der 5 og i den sidste 44 eventyr. 6 af disse eventyr 
findes som nævnt også i Evald Tang Kristensens utrykte samling af 
eventyr, mens 13 af dem er udgivet i henholdsvis »Skattegraveren« og 
»Danske folkeæventyr, optegnede af Folkemindesamfundets med
lemmer«.

I et medfølgende brev skriver Ane Nielsen i 1877, at »æventyrene 
om »Poul«, »De tre brødre« og »Mestertyven« er fortalt mig af en 
gammel ungkarl, der kaldes blinde Peder Laursen, fordi han er 
næsten blind; han er godt 70 år, og »på sognet«, men går omkring og 
sælger garn, bændler, synåle m.m., og så fortæller han imellem 
æventyr og synger viser, og har derved været den egentlige bærer af 
æventyrene i vor nærmeste kreds«. Om den portion hun sendte i 
1883 skrev hun, at »Tyren og Svanehammen er fortalt mig af Jens 
Hansen, en dreng her fra byen. De øvrige [42] eventyr er fortalt mig 
af en 14 årig dreng fra Lisbjerg skov, der hedder Rasmus Nielsen. Vi 
var så heldige at han var hos min fader en sommer så jeg der havde 
god lejlighed til at få fat på dem. Han havde hørt dem og kunde så 
godt huske dem af den gamle Peder Laursen, der har været en god 
æventyrfortæller her på egnen, medens Peder Laursen opholdt sig 
hos drengens bedsteforældre«.

Disse oplysninger afslører, at vi faktisk har en enkelt fortællers 
eventyrrepertoire på 45 eventyr, eller som Rasmus Nielsen sidenhen 
udtrykte det: så mange eventyr, at Peder Laursen kunne fortælle »et 
nyt Eventyr for os hver eneste Dag fra Begyndelsen af November og 
indtil Lillejuleaften«3. 3 af eventyrene stammer direkte fra fortælle
rens egen mund, mens resten er gået igennem den 14-årige Rasmus 
Nielsen.
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Min interesse for Ane Nielsen blev nu sat lidt i bero og rettede sig 
istedet imod henholdvis Peder Laursen og Rasmus Nielsen. Det 
viste sig, at Rasmus Nielsen sidenhen blev lærer, og at han i 
1890’erne blev forstander på højskolen i Særslev, den højskole Klaus 
Bemtsen havde grundlagt. Han udgav flere bøger og publicerede 
artikler i forskellige tidsskrifter. Med jævne mellerum fortalte han 
om Peder Laursen og den betydning, denne gamle blinde fortæller 
havde haft for ham.

I 1909 udgav han bogen »To historier«4, hvor han gendigtede 
Peder Laursens eventyr »Om Jørgen, der fik Køerne til at danse«. 
Bogen er forsynet med en indledning om Peder Laursen. Han blev 
født imellem 1804 og 1808 i en landsby nord for Århus. Han fortalte 
selv, at han i 15-16-årsalderen blev syg af mæslinger, og at hans øjne 
derved tog skade, så han mistede det meste af sit syn. Han kunne 
dog færdes på vejene og stierne i sin hjemegn, eller som han selv 
udtrykte det:«Jeg takker Gud, at jeg baade kan sky Ild og Vand«5.

Han kunne dog ikke klare sig, så fattigvæsenet måtte tage sig af 
ham. Det betød, at han en tid gik på omgang hos gårdmændene. 
Det var i denne periode, at han i de lange vinteraftener indprentede 
sig de eventyr, de gamle fortalte eller måske læste!

Senere blev fattigvæsenet omorganiseret, så han slap for at gå på 
omgang, men istedet blev anbragt hos dem, der for den mindste 
betaling ville føde ham. Det var på denne måde, han kom til Rasmus 
Nielsens bedsteforældre - formodentlig omkring 1870, hvor han 
boede i nogle år. Da der blev bygget en fattiggård på Lisbjerg Mark 
kom han til at bo her indtil sin død i 1886.

Han tjente nogle småskillinger ved at at gå rundt og sælge sine 
nåle, bændler, tråd, hægter osv. og ikke mindst fik han lejlighed til 
at fortælle sine eventyr. »Sjælden saa man de unge Piger i Bønder- 
gaardene saa smilende, som naar Blind’ Pæ’ Lausen, saaledes kaldte 
Folk ham bestandig, lod sig til Syne med Kassen paa Armen og 
Stokken, den han stadig satte prøvende frem for hvert Skridt i 
Haanden. De vidste, at nu kom der Solskin til Huse«6.

»Hans fortællemåde var langsom og egendig ligesom drævende«, 
fortæller Rasmus Nielsen i en senere artikel om ham, »men han 
evnede trods dette at holde baade Børns og Voksnes Interesse fan- 
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gen i Timevis. - Hvor tidt han end fortalte en Historie, varierede 
han aldrig sit Ordvalg. De samme Vendinger gik stadig igen«7.

Rasmus Nielsen giver en karakteristik af Peder Laursens reper
toire i indledningen fra 1909, som sammenholdt med det repertoire, 
Ane Nielsen havde nedskrevet og indsendt til Svend Grundtvig 
næsten 25 år tidligere i sig selv er en bekræftelse på hvor fast Peder 
Laursens ordvalg havde sat sig også hos Rasmus Nielsen.

»Men som dette Menneske kunde fortælle: Om Trolde, der gjor
de Mennesker til Stok og Sten, til alle Slags flyvendes og krybendes 
Skabninger. Om uigennemskueligt Djæwelskab, der sydede og bob
lede i kogende Kedler, stak man en Finger ind i Dampen fra disse, 
blev den hvid som Sølv eller gul som Guld for alle dens Dage. Om 
Drager med mangfoldige Hoveder, som kom susende og brusende 
op af det dybe Hav med graadig Lyst til at glamse unge Prinsesser i 
sig, som fjabsede og fraadsede i levende Menneskekød, medens 
Blodslim dryppede dem fra Kæberne.

Han fortyllede os fuldstændig, naar han fortalte om lumske og 
snedige Hekse, af hvilke han afmalede én saaledes:

Hun havde et Hoved som et Svinehoved med to laadne Øren og 
to lange Øksnehorn i Panden; hun havde en Hals som en Storke
hals, Bene som Gaasebene, Fødder som Bjømefødder, Hænder som 
Ørnekløer og en dejlig Rosenmund som en Sotryne.

Ikke sandt, en fuldstændig uimodstaaelig Dejlighed.
Og hvor fortalte han fornøjeligt om den unge Mand, som egent

lig ingen regnede for stort, der paa Lykke og Fromme drog ud i Ver
den for at besejre Troldskab og Djæveldom, som vil lægge Menne
skelivet øde. - En saadan fik Hjælp, hvor han mindst ventede det; 
Højene aabnede sig, og graa Mænd kommer ud, én med Usynlig- 
hedshatten, en anden med Pungen, som indeholder tre Skilling, 
men aldrig bliver tom.

Og manglede hans Arm Kraft til at svinge det store Slagsværd 
mod Trehoveders Troldene, saa stod den hemmelighedsfulde Styr
kedrik rede. Tre dybe Drag af denne, og Helten havde ni Karles 
Styrke«8.

Rasmus Nielsen har også nogle forsigtige kommentarer til Peder 
Laursens repertoire: »Mangfoldige Æventyr havde han tilegnet sig.
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Og desuden ejede han en vistnok enestaaende Evne til at give den 
samme Fortælling flere meget vidt forskellige Skikkelser. Derfor 
naaede vi heller aldrig til Bunden i hans Pose.

»Nu kan du da ikke flere Æventyr«, sagde vi til ham, da han hav
de fortalt et om Dagen i over en Maaned.

»Jo, jeg er missel ikke ved Bunden endnu«.
Og saa langt kom han vistnok ingensinde9.«
Af det nedskrevne repertoire fremgår det, at Rasmus Nielsen hav

de ret i sin antagelse, blandt andet er der 5 versioner af eventyret om 
de tre bortsljålne kongedøtre (Gg 5) og 3 versioner af prinsessen på 
glasbjerget (Gg 3). De følger hver især hovedhandlingen i den 
enkelte eventyrtype og er dog indbyrdes meget varierede. For de 
øvrige eventyrs vedkommende genbruger han enkelt-elementer, det 
kan f.eks. være et enkelt motiv eller dele af det, en bestemt vending 
eller en genstand.

Den ovennævnte beskrivelse af heksen med rosenmunden som en 
sotryne, fortæller Rasmus Nielsen senere, er fra »Skytten Bryde«, 
som også er én af Peder Laursens favoriter. Den er ikke med i Ane 
Nielsens samling, bortset fra at det lidt specielle navn »Falkenhof«, 
der er navnet på skurken i »Skytten Bryde«, også bruges om én af 
skurkene i et andet af Peder Laursens eventyr. Det kunne jo tyde på, 
at han har kendt det.

Folkebogsudgaven af »Skytten Bryde« har en beskrivelse af hek
sen, der næsten ordret svarer til den Rasmus Nielsen gengiver. Hvis 
eventyret stammer fra Peder Laursen, må han næsten have faet det 
læst op. Principielt kunne det godt være tilfældet, fordi én af de 
mange udgaver, der findes af eventyret, er trykt hos Luckander i 
Haderslev allerede i 1788. At netop »Skytten Bryde« har været læst 
op, ved vi fra Lars Andersen, der i sin bog »Folkeliv i Ods Herred«“ 
nævner den sammen med Uglspil, Robertus, Holger Danske og 
Tristan som eksempler på nogle af de historier, der blev læst op, når 
man i de lange vinteraftener sad med forskellige former for hånd
arbejde.

Nogle af eventyrene i Peder Laursens repertoire er ikke blevet 
registreret, men istedet anbragt i en samling, Svend Grundtvig kald
te »Uden for nummer«11. Det gælder f.eks. »Den lille prins med 
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guldstjæme på brystet«, som i følge Rasmus Nielsen var et af Peder 
Laursens aller bedste. Grundtvig betegner det som et »typisk kryds
ningseventyr«, der er sammensat af 4 forskellige typer. Et andet er 
ikke medtaget, fordi det er »anekdoteagtig og moraliserende«, mens 
et tredje er »romanagtig eller litterært påvirket«. Uden for nummer 
er ligeledes »Aladdins Lampe«, fordi den er »læst« og »Snehvidike«, 
som er en genfortælling af Grimm. Grundtvigs kommentarer for
tæller os iøvrigt samtidigt, at nogen må have læst disse eventyr højt, 
medens Peder Laursen har været tilstede, for han kunne jo ikke selv 
læse.

Uanset hvilke domme folkemindesamlerne har fældet over Peder 
Laursens eventyr, så har de været en del af hans mundtlige repertoire 
i et halvt århundrede. Hvorvidt de kommer fra en mundtlig eller en 
skriftlig tradition har været ligegyldigt både for ham og hans til
hørere. Han har brugt dem - på kryds og på tværs - og givet dem 
sin egen helt specielle tone, der i mange tilfælde har været jordnær 
som det liv, han levede.

Når hovederne af 9-hovedstroldene springer fast på halsen igen 
efter at være blevet hugget af på én gang, så hjælper naturligvis salt, 
der jo som enhver vidste virkede mod alt ondt. Eller da helten skal 
hugge hovederne af den sovende drage, så far han prinsessen til at 
holde dem ud over sengekanten, så sengen ikke bliver svinet til med 
blod.

I historien om »Jørgen, der fik køeme til at danse« fortælles det, 
hvordan Jørgen drikker den guldsmed, der skal hjælpe ham, fuld, for 
at fa ham til at skrive en kontrakt under, og om hvordan prinsessen, 
da hun kører rundt og leder efter ham, finder ham på et værtshus 
med en dame siddende på knæet. Ganske vist må han så love hen
de, at det aldrig skal ske igen. Til sidst, da Jørgen viser sin præste- 
far, at han kan mere end sit fadervor, fordi han med klørknægts 
hjælp får køeme til at danse og parvist gå forbi forældrenes vinduer 
og nikke ind til dem, bliver han manet ned i jorden af faderen. Det 
vil prinsessen naturligvis ikke acceptere, så hun befaler præsten at 
mane ham op igen. Men præster kan kun mane ned i jorden, så kar
lene må tilkaldes, så de kan fa ham gravet fri.

Historien om Jørgen har nok ikke været helt stueren, Tang Kri-
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stensen kaldte den for »temmelig dårlig«, og den er - uvis af hvilken 
grund - heller ikke kommet med i Grundtvigs registrant.

Det er nok heldigt, at det var Ane Nielsen og ikke f.eks. Evald 
Tang Kristensen, der stødte på Peder Laursens eventyr. Ane Nielsen 
var en opvakt og ganske vist ikke særlig almindelig bondepige, men 
hun havde ingen forudfattede meninger om, hvordan eventyret 
skulle lyde for at være »ægte« eller for den sags skyld stuerent. Der
for skrev hun alt ned, som hun hørte det, og derfor har vi faet 
adgang til et repertoire fra en fortæller, der tilegnede sig og brugte 
de eventyr, han enten fik fortalt eller læst op rundt omkring på gård
ene i begyndelsen af 1800-tallet.

Det er et repertoire, der både kan være med til kaste lys over rela
tionerne imellem mundtlig og skriftlig tradition og over problema
tikken omkring den rolle, indsamlerne og typesystemet spillede i 
forbindelse med det, der blev samlet ind.

Noter:

1. 1922/14 Brev til H. F. Feilberg 4.12.1885.
2. DFS XIII bl. 1-166.
3. Østjydsk Hjemstavn 1937, s. 63.
4. To historier. Ved Rasmus Nielsen, højskoleforstander, Særslev. Odense 1909.
5. do., s. 4.
6. do., s. 10.
7. Øsljydsk Hjemstavn 1937, s. 63-64.
8. Note 4, s. 8-10.
9. do. s.8.

10. Folkeliv i Ods Herred. Samlet og udgivet af Lars Andersen. København 1919. s. 82.
11. DFS 83.
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GUSTAV HENNINGSEN

Magne Kjems’ eventyr

De der var børn i 1950erne husker sikkert en eventyrfortæller, som 
optrådte i radioens børnetime. Der var altid et publikum af børn i 
studiet og Magne Kjems, som fortælleren hed, begyndte altid med 
en dyb og tør stemme: »Der var en gang en mand og en kone ude på 
landet. De havde en stor gård, og så havde de fire sønner.« - eller 
»Der var engang en kone, hun havde tre døtre.« Men så slog stem
men over i et begejstret tonefald: »Og det var fire ualmindeligt raske 
drenge ...« - eller tonen blev hånlig og overlegen: »De to ældste, det 
var sådan nogen vigtige piger, og de gik altid og gjorde nar af deres 
lillesøster ...« Historien foldede sig nu ud med stadigt skiftende to
nefald og styrke, afpasset efter situationen og med forskellige røster, 
der personificerede hver sin eventyrfigur. Indimellem vendte fortæl
leren tilbage til den dybe og tørre berettertone. Det var ligesom den 
bund, hele historien hvilede på. Dette var mundtlig fortællerkunst, 
som nutidens professionelle fortællere ville kunne have fået noget ud 
af at lytte til. Desværre er intet heraf bevaret i Radioens båndarkiv, 
men til alt held blev hele dette eventyrrepertoire optaget på bånd af 
Dansk Folkemindesamling. Optagelserne fandt sted i perioden juni 
1956 - januar 1957 i fortællerens hjem på Teglgårdsvej i Ordrup 
(København), hvor jeg som ung student indfandt mig en halv snes 
eftermiddage slæbende på en tyve kilo tung Eltrabåndoptager.

Jeg gik på det tidspunkt til Laurits Bødkers øvelser over danske 
folkeeventyr. Her lærte vi, at man forlængst var holdt op med at for
tælle eventyr i Danmark. Stor var derfor min overraskelse, da jeg 
pludselig en dag hørte en mand fortælle eventyr i radioen. Jeg kom 
i forbindelse med Magne Kjems, som indvilgede i at lade sine even
tyr optage, men han betingede sig altid at have et publikum foran 
sig. Det var ikke noget problem, for de boede flere generationer 
sammen i en stor villa, så enten var det nogle af børnebørnene eller
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også børn fra vejen, der var publikum. En enkelt gang var det over
sætteren Ejnar Thomassen og frue, som boede til leje i husets øver
ste etage. Den dag valgte Kjems at fortælle skæmteeventyret »Min 
hat betaler« og Thomassen morede sig kosteligt. Ialt blev det til ni 
timers båndoptagelse.

På mit spørgsmål om, hvor han havde sine historier fra, svarede 
Kjems ved flere lejligheder, at det var Grundtvigs eventyr, som han 
havde hørt i sin familie siden barndommen. Bødkers undervisning i 
1950erne lærte os at skelne mellem ægte og uægte folkeminder. De 
første var dem, som repræsenterede den uberørte munddige tradi
tion, til den sidste slags hørte sådan noget som Magne Kjems’ even
tyr. Vi lærte også at være på vagt over for den forvanskende indfly
delse, som dannede personer kunne have på folkeminderne, den 
ægte tradition fandtes kun blandt bønder og husmænd. Magne 
Kjems var så åbenlyst en dannet fortæller, der ikke undså sig for at 
lade sine historier gennemsyre af et borgerligt livssyn. Ud over at 
have sikret hans historier for eftertiden var der således ikke mere at 
gøre for mig. Nogle år efter dukkede der nogle nye eventyrfortælle
re op, Johann Cristiansen i Hjerpsted og Maren Jensen i Donslund, 
som blev taget under grundig behandling af henholdsvis Bengt 
Holbek (1959) og Jette Lundbo Levy (1968). Om de var Uge så mor
somme at lytte til som Magne Kjems, kan måske diskuteres, men 
deres historier opfyldte de betingelser, som dengang stilledes til ægte 
folkeminder.

Nu fyrre år efter ærgrer det mig, at jeg ikke gik videre med Mag
ne Kjems og hans eventyr. For det første fordi han var en formida
bel dygtig fortæller. For det andet skelner vi ikke længere så skarpt 
mellem »ægte« og »uægte« folkeminder. Idag ved vi, at grænserne 
mellem munddig og skriftlig tradition er flydende, og at fortællerne 
også i fortiden har brugt trykte kilder. For det tredie viser et nær
mere eftersyn, at kun en del af Magne Kjems’ repertoire med sik
kerhed lader sig henføre til trykt kilde. For det fjerde har vi meget 
lidt viden om selve fortællekunsten. Endelig er der forholdet mellem 
fortællerne og deres historier: Hvorfor fortæller de, og hvad betyder 
historierne for dem? Alle disse spørgsmål kunne man formendig 
have faet belyst ved et nærmere studium af Magne Kjems, som er
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Viceskoleinspektør Magne Kjems (ca. 1950). Med sin optræden i radio og 
fjernsyn og rundt omkring i landet på skoler må han betegnes som profes
sionel eventyrfortæller, den eneste vi kender fra Danmark.
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det eneste eksempel vi kender på en professionel dansk eventyrfor
tæller.

Fortælleren. Magne Kjems (1882-1976) blev født i Odder, hvor hans 
forældre drev en højskole. 1891 emigrerede familien til USA, hvor 
faderen Simon Nielsen Kjems havde faet stilling som højskolefor
stander og præst for den danske menighed i Ashland i Michigan. 
Efter mandens tidlige død i 1895 drog moderen Mariane hjem med 
sine fire børn til Danmark, hvor de slog sig ned i Kolding. 1904 fik 
Magne lærereksamen fra Jelling seminarium og samme år ansættel
se ved Skovshoved skole. Her virkede han indtil han i 1949 gik af 
som viceskoleinspektør. Magne Kjems bestred desuden hverv som 
medstifter af Skovshoved idrætsforening og medlem af menigheds
rådet og Gentofte kommunalbestyrelse.

Både på højskolen i Odder og i Ashland blev der fortalt meget, 
men traditionen kan følges helt tilbage til Simon Kjems’ barndoms
hjem, Kjemsgården i Rødding. I tyskertiden var dette et centrum for 
dansk kultur, hvilket bl. a. gav sig udtryk i en endeløs række af fød
selsdagsfester. Man holdt ikke bare familiens men også alle tjeneste
folkenes fødselsdage. Desuden holdtes hele vinteren igennem hus
flidsmøder for egnens unge, hvor der fortaltes bibelhistorie, sagaer, 
Danmarkshistorie, gamle sagn og sandsynligvis også eventyr. Vi ved 
i hvert fald, at en broder til Magne Kjems’ farfar, Hans Nielsen 
Kjems, fortalte eventyr. Da han i 1867 var blevet skolelærer i Lille 
Høllund ved Vorbasse og var indlogeret hos en påholdende hede
bonde, skrev han hjem til Kjemsgård: »Jeg kan fortælle Historier og 
Eventyr, saa meget jeg kan overkomme, men jeg kan ikke læse og 
skrive, da Kammeret er uden Kakkelovn« (Iversen Kjems s. 159). I 
nyere tid har flere i den søndeijyske gren af slægten fortsat med at 
fortælle eventyr, bl. a. oplyste Magne Kjems mig, at han havde en fæt
ter i Flensborg, Niels Kjems (1888-1975), der også fortalte eventyr.

Da Magne Kjems blev gift i 1907, flyttede moderen over til 
København og boede hos det unge par til sin død i 1922. Hun for
talte også eventyr. Selv brugte Magne Kjems at fortælle for sine sko
leklasser, ved større skolearrangementer, til FDF-møder og i famili
en. Juleaftensdag var det således fast tradition, at han fortalte even-
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tyr for sine børn om eftermiddagen. En af sønnerne Bue Kjems, som 
døde ung, havde arvet fortællertalentet og kunne alle faderens even
tyr, som han bl. a. brugte i FDE En anden søn, Kaare Kjems, forhen
værende skoleinspektør, har brugt eventyrene til skoleafslutninger og 
i sine klasser, men fortæller nu ikke længere. Magne Kjems’ datter op
lyser mig, at hun ikke selv havde evnen, men hendes datter, som har 
hørt sin bedstefader fortælle, har taget det op og »broderer nu videre 
på sin morfars historier«, når hun fortæller for sine elever i gymnasie
skolen. Vi kan altså konkludere, at der er tale om en familietradition, 
der sandsynligvis går tre generationer tilbage, til Kjemsgården i Søn
derjylland, og to generationer frem, til Magne Kjems’ barnebarn.

Mundtligt og skriftligt. Magne Kjems’ eventyrrepertoire er på 25 
historier. Af disse kan elleve henføres til Svend Grundtvigs udgivel
ser. Det gælder de korte historier »Goddag mand økseskaft« (jf. DF 
1884 s. 24O, »En underlig svend« (smst. s. 56O, »Fidivav« (jf. DF I 
nr. 4); skæmtehistorierne »Manden der skulle passe huset« (jf. GldM 
II nr. 319) og »Ingen mad idag men imorgen« (jf. DF 1884 78ff), 
novelleeventyret »Tre gode råd« (jf. GldM III nr. 21) og trylleeven
tyrene »Mestrene« (jf. GldM II nr. 6), »Åse Gåsepige« (jf. GldM I 
nr. 248), »Vildmanden« (jf. DF I nr. 15), »For tre skilling« (jf. DF II 
nr. 11) og »Den grønne ridder« (jf. DF I nr. 14). Også fra andre tryk
te eventyrudgaver er der lån. Historien om hundene »Ta’ ved, Hold 
fast og Brækjern og stål« findes f.eks. hos Klaus Berntsen (I nr. 15) 
med samme titel. Skæmtehistorien »Min hat betaler« findes med 
titlen »De tre skjælmer« i Danske folkeeventyr optegnet af Folkeminde
samfundets medlemmer udgivet af Evald Tang Kristensen (Viborg 
1884). Novelle-eventyret »Historien om ham alle folk godt kunne 
lide« findes hos Asbjørnsen og Moe under titlen »Det har ingen 
Nød med den, som alle Kvindfolk er forlibt i« (I nr. 38).

For disse fjorten historier kan der altså påvises en trykt kilde med 
samme handling, samme motiver og undertiden også samme titel, 
men hermed hører ligheden også op, for fortællestilen er en helt 
anden, med nye episoder, replikskifter, personkarakteristikker og 
først og sidst en helt speciel fortællestil, der også går igen i de elle
ve historier, som det er vanskeligere at finde paralleller endsige for-
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læg til. Det gælder eventyret »Tro og Utro« (AT 613), som kun har 
titlen tilfælles med Asbjørnsen og Moe (nr. 48), men ellers bygger på 
mundtlig tradition, »Den lille hvide and« (AT 403), der har titlen 
tilfælles med Berntsen (I nr. 17), men ellers er et eventyr, som Kjems 
formentlig havde fra sin moder (oplysning fra Kaare Kjems). Til 
samme gruppe hører skæmtehistorien »Per og hans dumme kone« 
(AT 1200 ff) og eventyrene »Trolden med stenhjertet« (AT 302), 
»Den hvide hind« (AT 401), »Trylleæblerne« (AT 566) og »Skibet 
der kunne sejle til lands og til vands« (AT 513B). Dem har jeg heller 
ikke kunnet finde trykte forbilleder til. Endelig er der eventyret 
»Drengen der undrede sig« (AT 577), som det slet ikke er lykkedes 
mig at finde danske paralleller til.

Når Magne Kjems sagde, at det var Grundtvigs eventyr han for
talte, var det altså en sandhed med modifikationer. Han havde rig
tignok Svend Grundtvigs udgave, og sønnen fortæller, at hans fader 
godt kunne finde på at tage den frem, når han skulle optræde i ra
dioen eller fjernsynet, men det var blot, som han udtrykker det, for 
»at justere sin beretning«; formen, historien fik, var altid den, som 
familien havde hørt så mange gange før.

I midten af 1970erne nedskrev Magne Kjems størstedelen af sine 
eventyr til brug for familien. En sammenligning med mine båndop
tagelser fra tyve år tidligere, viser næsten ingen forskel. Den faste 
form synes eventyrene allerede at have haft i fortællerens yngre dage, 
for både sønnen Kaare (f. 1914) og datteren Signe (f. 1918) husker, at 
historierne blev fortalt ens fra gang til gang.

Fortællekunsten. Magne Kjems’ fortællen var et one-man show. Han 
sad altid på en stol midt på gulvet foran sine tilhørere og fortalte 
med hele kroppen. Han mimede med øjnene og ansigtet, han gesti
kulerede med hænderne og overkroppen, og han flyttede rundt på 
benene. Episoden i eventyret om »Mestrene«, hvor prinsessen skal 
vælge, hvem af hendes fire redningsmænd, hun skal gifte sig med, 
blev ledsaget af mimiske illustrationer af »Tænkemesteren« med 
dybe rynker i panden, »Mesterskytten«, rank og flot, men lidt vig
tig at se på, »Mestertyven«, upålidelig, med en forsoren mine og 
»Mesterflikflikkeren« med en frejdig holdning og et ironisk smil
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(... han stod lige så stille og grinte lidt af dem allesammen, for han 
tænkte: »Mig tar hun ikke.« - Og så tog hun Flikflikkeren ...). Epi
soden i begyndelsen af samme eventyr, hvor faderen tager sønnerne 
ud i skoven for at prøve dem, kan tjene som eksempel på Kjems’ ge- 
stikuleren. Tænkemesteren begravede hovedet dybt i hånden, mens 
han spekulerede over, hvor der kunne være en fuglerede; mester
tyven steg behændigt op i træet med klatretag; mesterskytten tog 
omhyggeligt sigte henover en udstrakt arm, inden han skød ægget 
væk mellem fingrene på mestertyven; og flikflikkeren vendte og 
drejede et usynligt æg mellem fingrene, mens han behændigt lime
de det sammen, så det kunne blive lagt op i reden igen og ruget ud.

Jeg har allerede nævnt, hvordan personerne talte med forskellige 
stemmer. Her havde Kjems et stort register, lige fra heltens beslut
somme, mandige og heltindens hjertevarme røst til den onde sted
moders syrlige og de misundelige søstres hadefulde stemmer. Fra 
båndoptagelserne kan nævnes andre raffinementer, som troldedren
gen, der ikke kan tale rent men siger »tsok« i stedet for »tak«. Her
remanden, der taler fint, og siger »Gu’dag, Gu’dag«. Vildmanden 
med den store og bøse stemme, der får en undertone af brysk sym
pati, når kongesønnen kalder ham til undsætning. Eller hjælperen, 
der har syv vintre i det ene næsebor, og derfor også taler, så man kan 
høre hans næseforstoppelse.

Af andre virkemidler kan nævnes lydmaleriet: Åse Gåsepige sæt
ter kosteskaftet midt i dejtruget som en mast og binder forklædet 
tværs over som et sejl og »sssffiuuu - så blæste vinden«. For at illu
strere rumlig afstand kan styrken variere mellem råb og noget nær 
hvisken: Trolden inde på bredden: »ER DET DIG DER HAR 
TAGET MIN LYGTE.« - Åse ude på søen, ganske svagt: »Ja.« - 
Trolden: »KOMMER DU IGEN?« - Åse spagt: »Måske.« - Trol
den: »SÅ SKAL JEG ÆDE DIG!!!«

Fortællerens frihed. Historierne blev fortalt ens fra gang til gang, men 
ikke ordret. Det fremgår klart af et par optagelser, hvor Magne 
Kjems har gentaget den samme historie. Der var altid plads til et vist 
mål af improvisation. Af større indgreb kan nævnes historien »Tro 
og Utro«, hvor hovedpersonerne blev døbt om til »Smart og Ærlig« 
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eller »Flot og From« og indledningen lavet om fra at de var brødre 
til at de var håndværkslærlinge. Det skete i forbindelse med, at 
Kjems en gang skulle optræde for en forsamling af halvvoksne FDF- 
drenge og følte, at han måtte gøre noget for at fange dette lidt halv- 
flabede publikum (oplysning fra Kaare Kjems). Kjems holdt også af 
at slutte sine historier med en morale. Eventyret om dragedræberen 
(AT 300) fik undertiden følgende tilføjelse: »Ridder Rød har fået 
tjæren vasket af, og man kan træffe ham alle steder. Men man kan 
altid kende ham på, at han praler og lyver.« Fra eventyret om »Dren
gen der undrede sig«, som Kjems holdt særlig meget af at fortælle, 
blev der tit trukket tråde til Rasmus Rask eller H. C. Ørsted. De var 
blevet til noget, fordi de forstod at undre sig. Ved særlige lejligheder 
kunne Kjems også udvide eventyret om Mestrene med at fortælle, at 
mestertyven blev ansat som finansminister, fordi han var dygtig til at 
opkræve skatter uden at folk mærkede det. Det var ham, der fandt 
på de indirekte skatter (forbrugsafgifter, OMS og MOMS).

Alt i alt var det dog kun lidt, Magne Kjems digtede om på sine 
eventyr. Den virkeligt fabulerende og improviserende eventyrfortæl
ler må derfor nok søges en generation eller to længere tilbage i fami
lien. En sådan fortæller er man næsten nødt til at forudsætte for at 
forstå en række forhold i Magne Kjems’ eventyr. Der en karakteri
stisk fortællestil, som går gennem alle historierne, både de traditio
nelle og dem, som stammer fra trykt kilde. Der er en sikker for
nemmelse for eventyrets protokol, og handlingen føres hver gang 
igennem uden løse ender eller selvmodsigelser. Beslægtede motiver 
og episoder smitter af på hinanden på tværs af historierne, sådan 
som det er almindeligt hos fortællere med store repertoirer. Fortæl
leren har været så fortrolig med det faste inventar af eventyrperso
ner, at han f. eks. nemt har kunnet identificere den »kongesøn«, som 
optræder i Bemtsens optegnelse af dragedræbereventyret (I nr. 15, s. 
145) og erstatte ham med »Ridder Rød«. Han (eller hun) synes også 
at have omdigtet traditionelle eventyrvers eller måske ligefrem dig
tet nye, som dette fra »Trolden med stenhjertet«:

Falk, falk fra himmel blå,
nu du straks mig hjælpe må.
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eller:

Min brudgom bor i kongegård,
min broder ligger i ormegård,

som den fortryllede søster siger i »Den lille hvide and«.

Nu lukt er port ved hove,
nu er der tyst i skove, 
nu tavs er søens vove, 
og alle øjne sove.
Hvem vil den ridder trolove?

er derimod helt klart en omdigtning af verset i Grundtvigs version 
af »Den grønne ridder« (I, nr. 14, s. 167).

Om de fjorten historier, som jeg mener har Grundtvig eller 
Berntsen som kilde, må det altså konkluderes, at de ikke er genfor
tællinger i litterær, men i mundtlig forstand. Fælles er kun hand
lingsgangen og nogle hovedepisoder, resten af udformningen med 
dens beskrivelser, personkarakteristikker og dialoger er (bortset fra 
de meget korte historier) helt og holdent fortællerens. Det er den 
dybeste grund til, at vi må forestille os en kreativ eventyrfortæller et 
stykke tilbage i Kjemsfamilien, en person der på den ene side har 
været forankret i en mundtlig tradition for eventyrfortælling og på 
den anden side været bekendt med Svend Grundtvigs og andres 
eventyrudgaver. Dermed kom de »grundtvigske eventyr« til at indgå 
i det kjemske familierepertoire, som Magne Kjems holdt fast ved 
gennem et langt liv og i sin høje alder besluttede at nedskrive.

Forkortelser og henvisninger:

Asbjørnsen & Moe (udg.), Norske Folke-Eventyr. 3. udg. Christiania 1866.
Berntsen = Klaus Berntsen (udg.), Folke-Æventyr, samlede og udgivne for Skolen og 

Hjemmet. 1-11. Odense 1873-1883.
DF I/II = Svend Grundtvig (udg.), Danske Folkeeventyr. 1-11. Kbh. 1876-78.
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GldM = Svend Grundtvig (udg.), Gamle danske Minder i Folkemunde. I-III. Kbh. 1854- 
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VIBEKE STYBE

»Barnets simple Sange«
H. C. Andersen og de gamle børnerim

De gamle rim og sanglege har H. C. Andersen ofte haft i tankerne, 
når han skrev digte og eventyr. - I »Den standhaftige Tinsoldat« 
klinger det f.eks. for tinsoldatens øre, da papirsbåden synker dybere 
og dybere: »Fare, Fare, Krigsmand! Døden skal du lide!«

Gamle danske børnerim kom på tryk første gang i et par tillæg til 
J.M. Thieles »Danske Folkesagn« (1818-23). Her undskylder Thiele 
nærmest, at han bringer disse gamle »Snurrepiberier«, og han undrer 
sig over, »at saadanne ofte meningsløse Ord kunde være saa vidt be- 
kjendt, at næsten hvert Menneske i det hele Land har kjendt dem«.

H. C. Andersen og den ti år ældre Thiele blev hurtigt venner, selv 
om deres første møde var besynderligt. Allerede i 1820 opsøgte den 
mærkelige ranglede dreng Thiele for at læse op for ham. Thiele skri
ver, at H. C. Andersen blev hans ven, »førend han blev verdensbe
rømt, og førend man i hans Fødeland havde fået Øinene op for den 
i ham boende Genius.« H. C. Andersen og Thiele havde mange fæl
les interesser.

Hvor mange rim, H. C. Andersen har kendt fra sin barndom, og 
hvor mange han har læst sig til hos Thiele, er uvist; men har man 
hørt eventyr i sin barndom, har man også hørt rim og remser. Som 
med alt andet forstod H. C. Andersen at få poesi ud af »Barnets 
simple Sange«, som han kalder de gamle rim.

I digtsamlingen »Aarets tolv Maaneder«, der udkom dec. 1832, 
finder man oktobersangen »Spillemand, spil paa Strænge«. 1. og 3. 
vers lyder:

Spillemand, spil paa Strænge,
Barmen er mig trang,
Hvo kan savne længe
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Barnets simple Sang?
Ride, ride Ranke!
Flyv afsted min Tanke.

Spillemand, spil paa Strænge,
Livet er saa smukt,
Ej det varer længe,
Snart er Lampen slukt.
Klappe, klappe Kage!
Graven er tilbage -
Giv hver Grille kort Besked,
Kvist den op og kvist den ned,
Saa falder den i Asken!

Dette digt om barndommen, livet og døden er bygget over ialt seks 
gamle rim, der har givet tanken vinger. Fra »Klappe, klappe Kage« 
kendes i dag næppe »Kvist den op og kvist den ned, saa falder den i 
Asken«; men sådan står der hos Thiele. Det korte rim til »Spille
mand spiller på Strænge« lyder hos Thiele:

Spillemand spiller paa Strænge!
Her er lidt at faae.
Skal dette vaere længe,
Er det bedst at gaae.

Alle kender i dag børnesangen »Lille Viggo, vil du ride ranke?«, der 
blev skrevet til et af de collinske børnebørn, som H. C. Andersen 
holdt af at lege med. Barnet, legen og rimet inspirerede ham. - En 
anden af hans kendte børnesange er »Dandse, dandse Dukke min«, 
der blev trykt som en del af et lille eventyr i »Illustreret Bømeblad.« 
1871.1 eventyret bryder tante Malle sig ikke om sangen. »Hun var 
kommen ud over Barnlighedens Plankeværk, »Pjankeværk«!« - 
Første vers lyder således:

Dandse, dandse Dukke min!
Nei, hvor Frøkenen er fiin!
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Kavaleren ligesaa,
Han har Hat og Handsker paa.
Bukser hvide, Kjole blaa,
Liigtorn paa sin store Taa.
Han er fiin og hun er fiin,
Dandse, dandse Dukke min!

Hos Thiele lyder det gamle rim således:

Dandse, dandse, Dukke min!
Silkesærk og Hermelin
Stukne Skoe med Perler smaa,
Dem skal lille ... ha’ paa!

Da H. C. Andersen i 1854 lavede en af sine udklipsbilledbøger til det 
collinske barnebarn, Agnete Lind, finder man hans første version af 
dette danserim om en svunden tids pomp og pragt. Det er skrevet 
som tekst til et udklippet, koloreret billede af et dansende par, en fin 
dame og en herre med hvide bukser og blå kjole. H. C. Andersens 
humor fornægter sig ikke - kavaleren har ligtorn på sin storetå. 
Rimet kom på tryk i »Folkekalender for Danmark« (1857), og ende
lig kom hele sangen i det omtalte eventyr. Kun første linje er hentet 
fra det gamle rim.

En anden af H. C. Andersens kendte børnesange er »Pandebeen, 
godt det groer« efter den kendte remse fra Thiele: »Pandeben, øje
sten, næsetip, mundelip, hageflip, dikke dikke dik«. Hele remsen er 
med; men kun som første ord i hvert af de seks vers. - Også remsen 
om Tommeltot, slikkepot o. s.v. har H. C. Andersen leget med. I åre
ne 1830-33 kom han hos syngemesteren ved Det kgl. Teater, Ludvig 
Zinck, hvor han spiste sin middagsmad hver torsdag, og hvor han 
tegnede for den seks-årige Otto. Han lavede bl. a. et omrids af sin 
venstre hånd med et rim i hver finger. Det har ikke taget ham lang 
tid at lave tegningen eller de fem rim, der kan tydes således:

Tyk og bred er Tommeltot,
Med Forstanden gaaer det smaaet!
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Slikpot! Fy det lille Kræ 
Rager om i Slik og Æ!
Langemand saa smal og tynd, 
Laste ham - o det var Synd!
Guldbrand er saa rigt et Skarn, 
Gift dig med ham, Pigebarn!!
See her er den lille Peer Spillemand. 
Han slipper vel til det forjættede Land.
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Dette rim er ikke blevet kendt og formener det vel næppe heller. I 
»Elverhøi« fortæller en af elverpigerne eventyr for den gamle Trold
gubbe, et eventyr til hver finger - »men eventyrene om Guldbrand 
og lille Peter Spillemand, de måtte vente!«

I eventyrene dukker gamle rim op flere steder. Tommelise synger 
både »Oldenborre, flyv, flyv!« og »Munken gaaer i Enge« for Muld
varpen, »og så blev den forlibt i hende!«. - I eventyret »Storkene« 
synger nogle børn »det gamle vers om storkene«. En af de modigste 
drenge begyndte, og siden sang de alle, men de sang det nu, som han 
kunne huske det:

Storke, Storke Steie,
Flyv hjem til dit Eie!
Din Kone ligger i Reden sin,
Med fire store Unger,
Den Ene skal hænges,
Den anden skal stænges,
Den tredie skal brændes,
Den fjerde endevendes!

Det minder om Thieles: »Flyv, flyv Glente«; den ene af ungerne skal 
her slagtes, den anden skal brændes, den tredie skal ligge på taget og 
sulte ihjel.

I »Grantræet« fra 1844 vil børnene høre »Ivede Avede eller den 
om Klumpe Dumpe, som faldt ned af Trapperne og dog fik Prind- 
sessen.« - Den gamle tælleremse lyder: »Ivede avede/ kivede kave- 
de« og slutter »Drukken er vor Oldermand/ Derefter kommer 
Klodsemand.« Allerede i 1844 noterer H. C. Andersen, at han har 
skrevet »Klodde-Hans«. Eventyret »Klods-Hans« udkom dog først 
i 1855. Her dukker forøvrigt også oldermanden op.

I »Alt paa sin rette Plads« kommer »Rige Fugl susende«, og herre
manden viser sin foragt for den fattige. »Gud ved hvor rig han var end
da!« Også i »Gudfaders Billedbog« er der hovmod og had, prunk og ynk:

Fattige Fugl kommer hinkende, 
kommer linkende ...
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Rige Fugl kommer susende, 
kommer brusende!

I »Isjomfruen« kommer lille Rudy »Til Møllerens Huus, men der 
var ingen hjemme uden et lille Kattepjus«. - Mange andre ek
sempler kan findes hist og her.

H. C. Andersen ender aldrig et eventyr med »Snip, Snap, Snude«; 
men med en mere raffineret pointe. I eventyret »Hørren« fra 1848 
synger børnene, mens de ser på den hendøende aske:«Snip, Snap 
Snurre/ Basselurre/ Visen er ude!«. - »Visen er aldrig ude! ... Men 
det kunde Børnene hverken høre eller forstaae, og det skulde de ikke 
heller, for Børn maae ikke vide Alting.«

De gamle »Snurrepiberier« har for H. C. Andersen kun været en 
flygtig inspiration; men de lå ham i blodet og i hans barnlige sind.
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OLAV BØ

Folkeepos og folketradisjon
Qm ein norsk diktars bruk av folketradisjon i si eposdikting

Ved jonsoktider i fjor vart det skipa til eit seminar til minne om dik
taren Hans Henrik Holm, som vart fødd i 1896. Seminaret var lagt 
til Valle i Setesdal, ei rotekte bygd i ein særmerkt dal. Grunnen til 
det var at diktaren i yngre år hadde haldi seg mykje i denne bygda 
med tanke på språkleg form og episk innhald i den diktinga han 
hadde i tankar. Han kjende nok fleire andre bygdelag også, men Val
le (og Setesdal) står sterkast fram som heimstad for det kultur- 
nasjonale i epos-samanheng.

Nordiske folkloristar vil kjenne Setesdal frå Johannes Skars store 
samleverk »Gamalt or Sætesdal«. Heile verket kom ut tidleg i vårt 
hundreår, men gjev att tradisjon frå tider langt tilbake og fram til 
førre hundreåret. Dalen låg lenge mykje avstengd. Det var ein av 
grunnane til at mange slag tradisjonar, ikkje minst dei historiske, 
kunne halde seg så godt. Forteljekunsten hadde hjå somme av dei 
beste nådd meisterskap, ei kunstform som var reindyrka gjennom 
lange tiders dyrking. Og talemålet i dalen heldt lenge, gjer det del
vis enno, på dei sterke utsegnene som på meir kjenslevorne uttrykk. 
Det var som om det gamle målet var finslipt til kunstnarleg høgver
dig forteljing og kveding.

Dei epos-verdiar som låg gøymde i dalekulturen var det Hans 
Henrik Holm var på leiting etter. Her var mykje fint byggjevyrke for 
ein diktar. Men det var knapt møtet med dalen som gav Holm dei 
første impulsane. Som filologisk student i hovudstaden, der han var 
oppvaksen, hadde han lært seg å skjøne fleire dialektar. Han hadde 
lesi mange tradisjonssamlingar av dei som då var kjende, og »Gamalt 
or Sætesdal« må ha tala sterkt til han. Sans og skjøn for det gamle 
åndslivet hadde han også fatt frå psykologisk lesnad, særleg då frå 
Carl Gustav Jungs djup-psykologiske granskingar.
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Hans Henrik Holm steig fram som fullmogen diktar med den 
stortenkte diktsamlinga »Jonsoknatt« i 1933. Boka var ein sensasjon, 
både på grunn av innhaldet og språket og fordi kona til Holm, den 
fine biletkunstnaren Frøydis Haavardsholm, hadde laga teikningar 
til som var kunstverk kvar for seg. »Jonsoknatt« er første bandet i 
Hans Henrik Holms folkeepos, og det er innhaldet i dette bandet vi 
ser nærare på i denne stutte framstillinga.

Alle nordiske folkloristar veit vel om den store rolla jonsok-festen 
(st. Hans-festen) har spela i folketradisjonen. Tidspunktet høvde så 
framifrå for denne sameininga av vår- og sommarfest i vårt heller 
kalde nordlege miljø. Det er ei samkome med så lange tradisjonar at 
dei blir borte i den historiske grådimma. Alle folkloristar veit kor 
viktig høgtida var i alt samfunnsliv.

Hans Henrik Holm opnar jonsokboka si slik at ei ungjente med 
det gamle klangfiille namnet Gjyvi sit festbudd og ventar på guten 
sin. Dei har avtale om å fare dit folk samlast til bålfest. Så kjem 
guten, og dei to unge, som på ein måte er hovudpersonar i heile den 
lange soga, dreg til samvær kring bålet med nære og meir fjerne 
skyldfolk og kjenningar. I eit stort dikt, »Der kjenningar råkast«, blir 
vi kjende med heile sveimen av unge og gamle, kvar med karak
teristiske eigenskapar og haldningar.

Eigenleg er dette eit klassisk opplegg, nokså vanleg. Det uvanle
ge er at Hans Henrik Holm bryt av handlinga med lange folklori
stiske innkast, der forteljaren far bere gammal tradisjon fram til dei 
mange som gjeme vil høyre på. Dette kunne ha blitt heller trivielt 
om ikkje diktaren hadde prøvd på, og greidd, å nydikte tradisjon på 
gammalt grunnlag.

Ei vanleg segn om undeijordiske fortel om salmesong etter beste 
kristen-mønster frå dei underjorda. Ein mann med eit godt bygde- 
namn kjem framom og høyrer songen. Då ropar han til dei at dei 
ikkje kan fa himmelens sæle før steinen flyt på vatn. Då vart det gråt 
i haugen. Noko seinare oppdaga han at det flaut ein stein på vatnet. 
Han skjøna underet som hadde skjedd,, skunda seg tilbake til hau
gen og sa at han nok hadde teki i miss. Straks vart gråten vend til 
gledesong.

Den folkloristiske beingrinda kjenner vi lett att, og endringa frå
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det tradisjonelle underet er ikkje stort, diktaren har berre gått frå det 
vanlege at det sprett friske kvister på staven han går med - til stein 
som flyt på vatn.

Kan det vere dette som er diktarens intensjon, å nytte tradisjonen 
noko friare enn det som blir fortalt munnleg? Den som ikkje kjen
ner folketradisjonen, kan lett kome til å tenkje at det er ei rein 
kunstnarleg påkome for å uttrykkje samhug med småfolket i hau
gen. Men då trengjer eit anna spørsmål seg fram: Kva mål kan slike 
innskot ha i ein kunstnarplan?

Eit naturleg svar er at kunstnaren sjølvsagt ikkje er bunden til ein 
av tradisjonens mange variantar, men kan fritt forme ut sin variant 
som han finn best høveleg for sitt føremål. I dette dømet hjå Hans 
Henrik Holm er denne tradisjonen lagd til ein samtale som er natur
leg i eit tradisjonsrikt miljø nettopp jonsoknatta. Det gav att vikti
ge delar av tru og tradisjon i miljøet. Og slik tradisjon var sterk og 
fast i eit epos.

I komposisjonen av »Jonsoknatt« er fleire slike tradisjonsinnslag 
med som ein svært naturleg del av det yrande livet kring bålet, med 
spel og dans, med øl og sterke kjensleutbrot, med gammal agg som 
bryt fram og trugar den gamle helgedagsfreden. Tradisjonen er mest 
alltid roande, for det som har hendt einskildpersonar i ei fjern for
tid, fører sjeldan til anna enn verbal diskusjon.

Men så kan ein spøge: Er det nok for ein epos-diktar å ha med 
lausrivne delar av den sterke folketradisjonen i eit verk som skal gå 
over fleire hundreår og spegle av eit gammalt bondesamfunns vegar 
inn i nye tider? For Hans Henrik Holm var tradisjonsutslag ein 
mykje viktig del av det folkepsykologiske grunnlaget for hans epos, 
og derfor måtte variasjonar i tradisjonen kome sterkt med. I »Jon
soknatt« med sekstenhundretals dåm og med minningar frå ein 
katolsk mellomalder og tradisjonsovergang i truer og opplevingar, 
høvde det no særskilt godt. Det kunne jamvel bli eit hovudpoeng i 
visse skildrande delar.

Ettersom jonsoknatta skrid fram, blir forteljesituasjonen livlegare, 
og resultatet blir ei forunderleg rik framføring av tradisjon og dik
ting. Den som kjenner tradisjonen, kan nikke attkjennande for kvart 
nytt innslag. Diktaren har sjølvsagt full rett til å føre fram tradisjo-
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nen slik han vil, og folkloristen må berre ikkje vente å finne ei ori
ginal »oppskrift«. Sameininga av kunst og tradisjon har som føreset
nad ei fristilling av tradisjonen. Men finst det då ikkje grenser for 
frie tolkingar, kan ein spørje. Då må ein sjå på resultatet. Hans 
Christian Andersen skapte den største eventyrkunst med sine frie 
eventyr. Hans Henrik Holm har eit anna mål med si dikting og ein 
annan måte å nytte tradisjon på. Det er sjølvsagt ikkje rett å saman
likne dei to diktarene som er namngjevne i denne samanhengen, 
anna enn for å fa fram det vide spennet bruken av tradisjon i kunst 
kan ha. For Holm var målet å syne tradisjonens maktrolle i epos- 
dikting.

Det er uråd å finne ein fast tråd i alle dei tradisjonane som følgjer 
etter kvarandre i »Jonsoknatt«, men det er tydeleg at han har min
dre segner, mindre om personar og historiske hendingar enn ein 
kanskje kunne ha venta. Mest har han henta frå folketruene, frå det 
som generasjonars bruk hadde forma si forteljekunst av. Han har 
først eit dikt kalla »Tarkjell vinn sylvstaupet«, lett å kjenne att som 
ei holmsk kunstform av segna om »The stolen Cup«. Den eldste 
kjende norske varianten er frå biskop Jens Nilssøns oppskriving då 
han var på visitatsreise i Telemark i 1595. Den og fleire andre former 
har sikkert Holm kjent.

Nærleiken til tradisjonsmiljøet i Valle og i Setesdal kjem hjå 
Holm fram alt i namnet på hovudpersonen, han heiter Tarkjell Akre 
(Akre er ein av dei største eldre gardane i Valle). Tarkjell er skildra i 
utgangssituasjonen som i flestalle varianter, men motparten hans er 
ein haug-gubbe stor som ein rise eller eit troll. Han held på fa over
taket på Tarkjell, vil vride nakken om på han og leggje han i skrep
pa til mat. Det er altså eventyr-drag av det grøvste slaget. Men så far 
Tarkjell hjelp av tun-gubben, som bed han ride til byggåkeren. Trol
let blir råka av lynet, så på enden kunne Tarkjell kome seg heim med 
eit digert sylvstaup. Og så heiter det: »Dei kom seg fyre på Akre 
med’ staupet i ætti var« - like til staupet vart selt til ein skreppekar.

Det høyrer med her at denne segna ikkje er kjend frå Johannes 
Skars store tradisjonssamling frå Setesdal, »Gamalt or Sætesdal«. 
Holm har kjent seg fri til å gje segne ny form.

Det er hundretals segner om huldra i norsk tradisjon, den owak-
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re jenta som høyrer undeijordsfolket til, som gjerne held seg i skog 
og fjell og som så gjerne vil dåre einsame karar. I siste delen av 
»Jonsoknatt« er lagt inn ei soge av meir allmenn karakter, om eit 
band mellom ein kar, i dette tilfellet ein elgjeger i fjellet, og huldra. 
Dette møtet vart lagnadstungt for båe.

Jegeren er namngjeven som Sveinung Vreim, både person- og 
stadnamn med minningar om Bø i Telemark, og han er skildra som

»hågvaksen, herdebreid;
han ræddast korkje svarteskuggom bak slåtegard, 
troll eller oskereid«.

Sveinung ser som i draum, i røynda er han påverka av tradisjonar 
han kjenner, huldrejenter lokkande til og frå. Det høyrer med til 
huldretradisjonen at huldra kneggjar som ein hest, for somtid heiter 
det at ho har hestehale. Det vart ikkje meir av den første natta på 
Vamestøyl.

Andra natta kom ei einsam hulder til Sveinung. Ho seier namnet 
sitt. »Eg er gardsdotri Gusi Grytedal frå Brimes glyvresal« - med 
det vil ho seie at ho er av godtfolk i huldreverda. Så eggjar ho, hei
tare og heitare, til

»Beint i fanget på Gusi fram-stupte veidaren i eit rus«.

No er det velkjent at dei som kjem frå huldre- eller vetteheimen har 
eigenskapar som menneske ikkje har. Dei kan både skape seg sjølve 
om og viljestele menneske når dei vil oppnå noko. I fleire naturmy
tiske balladar er slik makt det konfliktskapande innslaget. Det kan 
føre til dramatisk utvikling, som i den norske naturmytiske balladen 
»Margit og Tarjei Risvollo« (AT 57 i »The Types----- «). Hjå Hans
Henrik Holm er det den erotiske draginga som er hovudsaka. Det 
som står i mellom og stengjer, er hennar vettebakgrunn og natur. 
Sveinungs kristne bakgrunn vik tilbake når det verkeleg røyner på, 
men lengten etter Gusi dreg han gong etter gong til henne, når han 
finn han må sjå etter hesten sin eller jakte elg.

At Gusi er gift med ein av hennar ætt, gjev henne rikdom i ber-
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get, men ikkje lykke. Ho trår stendig etter Sveinung som han etter 
henne. Dei er dømde til eit liv i sakn.

Folkloristar vil kjenne huldretradisjon i Norden i mange former, 
men omgjord til epos-lyrikk byd lesinga av Hans Henrik Holms 
store diktverk på gode høve til samanlikning og til sannkjenning av 
den rikdommen folktradisjonar kan gje til dikting.

Det må leggjast til at Hans Henrik Holm langtffå er lett å lese, 
for språket hans er like alderdomleg som mange av tradisjonane. 
Men det er spenstig og svært rikt på lyriske bilete av stor kraft. Til 
hjelp for forståinga har diktaren jamt forsynt diktverka med gode 
ordtydingar og med orienteringar om innhaldet.

Seminaret i fjor vart mykje vellykka, og alle deltakarar fekk også 
oppleve jonsokkveld i Valle-bygda, som ei effektfull understreking 
av eit stort diktverk og til forståing av jonsok-verknaden i dette dikt
verket, i denne stortenkte epos-diktinga.
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ERIK KAAS NIELSEN

Børn og eventyr

Der er folklorister, som hævder, at folk her ved slutningen af 1900- 
tallet fortæller lige så meget og lige så varieret som i tidligere tider. 
Det sker ganske vist ikke i forbindelse med selve arbejdet som i for
rige århundredes binde- og spindestuer og anden form for fælles 
udøvelse af håndværksmæssigt arbejde, og det, der i dag berettes, 
ligner kun sjældent de gamle eventyr og skæmtehistorier. Det, som 
folk fortæller eller underholder sig med, er først og fremmest vittig
heder og humoristiske eller uhyggelige beretninger, også kaldet van
drehistorier. For fortæller og tilhørere kan disse historier have en 
større eller mindre sandhedsværdi, men de er i alle tilfælde værd at 
fortælle videre.

Men selv om voksne i selskab med andre voksne ikke opvarter 
med historier i gammel stil, så er de stadig brugbare. Der fortælles 
og læses stadig højt af forældre, når de yngste skal sove, eller af bed
steforældre, når lejlighed byder sig. Der er masser af hjem, der ikke 
overlader den slags til et tilfældigt video- eller lydbånd, og i børne
haver og fritidshjem har der hele tiden været pædagoger, der fortal
te og stadig gør det, fordi de ved, at det er en god måde at være sam
men på for børn og voksne.

Hertil kommer, at børn i skolealderen også møder de gamle even
tyr og skæmtehistorier i læsebøger og undervisning. Og det er hel
ler ikke usædvanligt, at en klasse selv skriver eventyr ud fra det, de 
har mødt igennem undervisningen i dansk eller ved personlig læs
ning. I mange tilfælde er det naturligvis mere eller mindre bundne 
opgaver i forbindelse med klassens arbejde over emnet eventyr. Her 
bruger børnene i den skriftlige udformning så det, de kender, som 
arbejdsmodeller. I nogle tilfælde læser de højt for klassen af de even
tyr og historier, som de selv har digtet, hvad enten det så er sket i et 
fælles arbejde med andre i klassen eller som individuelle præstatio-
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ner. I mange tilfælde udarbejdes der tilmed hele samlinger af even
tyr og historier, der fotokopieres med tegninger og samles i småhæf- 
ter, hvilket en klasse i reglen sætter stor pris på og er meget stolt af. 
I mine samlinger af småhæfter med børns historier har jeg tilmed en 
større samling af eventyrinspirerede historier, som en hel skole har 
udarbejdet, efter at de i en længere periode var blevet »fodret« med 
fortællinger fra mange lande og kulturer. Samlingen er på 153 sider 
og har kortere og længere bidrag fra børnehaveklasse til 10. klasse1. 
Navnlig 8., 9. og 10. klasserne har udfoldet sig individuelt og skrevet 
løs, mange af dem særdeles originalt og personligt uden hensyn til 
de episke love, der gælder for eventyr og anden traditionel digtning. 
De meget forskellige betingelser, hvorunder de skrevne bidrag er 
blevet til i de forskellige klasser, gør det dog vanskeligt at sige noget 
generelt om det, som børn selv har skrevet under påvirkning af en 
større samling af udgivelser af ukendt oprindelse. Hertil kommer 
pædagogers og klasselæreres bistand og indflydelse, som især afspej
ler sig i de yngste børns bidrag.

I denne forbindelse kan det nævnes, at Kristin Wardetsky (KW), 
dramaturg og folklorist, med DDR-myndighedernes støtte i 1986-87 
fik 2.470 børn fra 2., 3. og 4. klassetrin i større og mindre byer og på 
landet til at skrive eventyr og historier2. De fik en kort forklaring 
om, at det kunne være spændende at se, hvad børn selv kunne skri
ve af historier. I de korte indledninger, der skulle sætte børnene i 
gang, lå der ikke en tilskyndelse til, at de nødvendigvis skulle skrive 
et eventyr, dvs. en historie med overnaturlig handling, men hoved
parten af børnenes historier blev alligevel eventyr. Dette hænger 
sammen med, at børn i Tyskland - nok ikke mindst i det gamle 
DDR - har en høj grad af fortrolighed med Grimms eventyr. Et 
udvalg af klasser blev spurgt om, hvilke af disse eventyr de kunne 
komme i tanke om. Et antal 2. klasser kunne nævne 87 forskellige 
titler med et gennemsnit af 8 pr. barn, nogle 3. klasser nævnte 107 tit
ler med et gennemsnit på 13, og i 4. klasserne kendte de 103 titler fra 
Grimm med et gennemsnit pr. barn på 15.

Det viste sig, at børnenes egne digtede eventyr og historier ikke 
bare var genfortællinger af Grimms eventyr eller kombinationer af 
disse. Det er i sig selv imponerende, at børn i alderen fra 7 til o. 10
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år er i stand til selv at skrive eventyr, og man kan have sine tvivl om, 
at et tilsvarende eksperiment ville være muligt på vore breddegrader.

Af de mange historier har Kristin Wardetsky analyseret de 1.577 
ud fra Vladimir Propps metode i »Morphology of the Folktale«. Jeg 
skal ikke her gå i detaljer med hendes meget spændende beretning 
om resultatet, men blot nævne enkelte karakteristiske træk

Generelt var børnenes bidrag naturligvis kortere end de grimm- 
ske eventyr. Yderligere var der kun fire af Propps 31 (mulige) funk
tioner i børnenes eventyr, ligesom der kun var ganske fa personer i 
dem - ofte kun to. Af de 805 pigers bidrag var de 616 (76%) eventyr. 
Af de 772 drenges bidrag var de 539 (70%) eventyr. Kampmotiver 
havde tydelig kønsforskel, idet det - som man kunne forvente - var 
udpræget hos drengene. Heltens eller heltindens modstandere var 
hekse, troldmænd, uhyrer og kæmper - ikke skikkelser fra børne
bøger, film og tegneserier. Drengenes helte udmærkede sig indivi
duelt og i kamp mod andre, mens pigernes helte og heltinder gjorde 
det for andre, de var - som det siges - kooperative. Pigers eventyr var 
ofte kærlighedshistorier og lignede hyppigt »erotiske dagdrømme«, 
mens dette træk fuldstændig manglede i drengenes beretninger. Hos 
pigerne forekom kamp kun hos mandlige hovedpersoner, og hvis en 
kvindelig hovedperson i deres historier brugte våben som kniv eller 
sværd, anvendte hun det som tryllestav eller som noget, der kunne 
give liv. Kampmotivet var tre gange så hyppigt i drengenes bidrag 
som i pigernes og ikke kun begrænset til hovedpersonen. Ofte gjor
de drengene tilmed deres heltinder til krigere. Kamp med skyde
våben, som spiller en stor rolle i drenges leg, forekom ikke i deres 
historier.

Et gennemgående træk i børnenes eventyr er med KW’s ord »en 
kamp for uafhængighed.« Pigernes heltinder lader sig ikke intimi
dere, de kan svare for sig, men er ikke så meget ude på at nedgøre en 
modstander som at vinde en partner eller en forbundsfælle. I den 
henseende ligner pigernes eventyr ikke Grimms, hvor kvinden eller 
pigen normalt er ydmyg, forfulgt, lidende og tålmodigt tilgivende. 
Stedmodre i børnenes eventyr er mere varierede end dem, man 
møder hos Grimm. Forbud optræder ikke i deres eventyr, eksempler 
på snyderi og svindel eller at helten narrer sine modstandere fore-
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kommer heller ikke. Temaer som skyld og uduelighed mangler også. 
Ordrer og påbud adlydes, nysgerrighed straffes ikke, men belønnes. 
I mange af eventyrene springer fortælleren i øvrigt fra brug af 3. per
son til i. person.

Hvis helten eller heltinden er gået hjemmefra, sker der i børnenes 
eventyr en art katharsis hos forældrene. De erkender deres fejl og 
lover bod og bedring og forsikrer, at de ikke mere vil blive vrede eller 
straffe. I fremtiden vil de også hjælpe børnene mere, bl.a. med det 
huslige arbejde. Også her er der afvigelser fra Grimm. Hos dem 
forekommer det kun sjældent, at børn belærer deres forældre.

Om afslutningen på børnenes eventyr er det karakteristisk, at 2/3 
af dem ender med hovedpersonens hjemkomst til familien - til far, 
mor og eventuelle søskende - hjemmet er centrum. 1/3 af eventyre
ne ender med, at helten eller hovedpersonen kommer på tronen, 
men uden særlige prøvelser eller løsning af vanskelige opgaver.

De klassebestemte modsætninger og den sociale utopi, som 
præger mange folkeeventyr, spiller ingen rolle i børnenes eventyr. 
Dette virker på KW som noget af et paradoks, da sådanne træk ofte 
understreges i eventyrfilm, - komedier og ikke mindst gjorde det i 
pædagogisk praksis og fortolkning i DDR.

I sine afsluttende bemærkninger fremhæver KW eventyrgenrens 
magt og dens evne til at overleve og stadig fascinere børnene. Bør
nenes eventyr, siger hun, indeholder ikke det mindste spor af 
spørgsmål om social retfærdighed, af forholdet mellem godt og ondt 
eller af magten som social kategori. På den anden side viser deres 
eventyr, at de har en mere nuanceret og differentieret opfattelse af 
de skikkelser, de skaber, end den man normalt finder i eventyr. Hun 
ser i deres digtning et alternativ til den verden, de oplever, et forsøg 
på at befri sig for den følelse af mindreværd, som de oplever som 
børn. Og hun slutter med at spørge, om disse resultater eller kon
klusioner er specielle for DDR. Er de kønsforskelle, som materialet 
viser, antropologisk repræsentative, eller er de en social afspejling af 
bevidste og ubevidste opdragelsesstrategier i et givet samfund, in 
casu DDR? Og hun fremsætter ønsket om lignende undersøgelser i 
andre samfund i komparativt øjemed.

Det ville være meget spændende med et tilsvarende eksperiment
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i danske skoler, men det ville næppe være muligt i et tilsvarende om
fang. Dels forudsætter en tilsvarende undersøgelse et mere centrali
seret skolesystem end det danske, dels tror jeg, at et tilsvarende pro
jekt måtte henlægges til højere klassetrin, hvorved den umiddelbare 
komparative værdi ville svækkes. Måske kunne man lettere lave en 
undersøgelse over danske børns evne til selv at fortælle eventyr, som 
de selv havde digtet. Det afviste eller anså KW for umuligt for tyske 
børn i sin undersøgelse. Det havde af mange grunde været et lige så 
spændende eksperiment, selv om hun naturligvis ikke kunne have 
faet et så omfangsrigt materiale, som hun fik ved at basere det på 
skriftlige bidrag.

Selv om man i mange lande er opmærksom på børns fortælle
evner, når det gælder vittigheder, humoristiske gysere og historier, så 
er der mig bekendt ikke foretaget undersøgelser af børns fortælle
repertoire vedrørende eventyr. Mon ikke man kan gå ud fra, at tyske 
børn også moderniserer og fortæller Grimms (eller andres) eventyr 
imellem alt det andet, som de kan opvarte med? De mange indvan
drerbørn, som findes i Tyskland, er her - som andetsteds - hyppigt 
del af en levende fortælletradition, som utvivlsomt også påvirker, 
hvad børn i øvrigt fortæller i det tyske område. Det ville af mange 
grunde være interessant at se, om de træk, som KW har dokumen
teret i de eventyr, som børn selv har digtet, også præger de eventyr
inspirerede historier, som mange af dem formodentlig også fortæller.

Danske børn i skolealderen har i hvert fald et forhold til eventyr
genren, som ind imellem spores i deres fortællerepertoire, men det 
er ikke som i Tyskland knyttet til en bestemt eventyrsamling. De 
eventyr, som børn fortæller eller kan fortælle, når man opfordrer 
dem til det, er ofte vanskelige at placere. Perraults historie om Blå
skæg har inspireret en del af det, som børn kender og kan fortælle. 
Ofte er det knyttet sammen med beretninger om bømelokkere. I en 
gengivelse af Blåskæghistorien, som jeg hørte en pige i 3. klasse for
tælle i 1988, er historien moderniseret3. Blåskæg, som hun i øvrigt 
ikke kunne huske navnet på, bor i en stor moderne lejlighed (med 13 
værelser!). Forbudet mod at gå ind i det uhyggelige værelse (nr. 13) 
med Blåskægs myrdede hustruer var med i fortællerens historie, 
ligesom den blodige nøgle, der ikke kan vaskes ren. Men det var
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påfaldende, at pigen blev reddet af sin far, og at der ikke i historien 
optrådte en ny bejler som i Perraults historie. Fortælleren oplyste, at 
historien var digtet af en af hendes veninder, som hun ikke længere 
havde forbindelse med.

11990 besøgte jeg en skole på Nørrebro, hvor en dreng i 5. klasse 
med pakistansk baggrund fortalte et eventyr, som antagelig hører til 
pakistansk fortælletradition4.1 hans historie optræder en konge med 
tre hustruer. De to far et æble af en mystisk kone, men den tredje 
kun et halvt æble. De to kvinder føder hver en dreng, »men den 
tredje fik kun et halvt barn - en lille én.« Da drengene er halvvoks
ne, sendes de ud i verden for at tjene penge. De to store »rejste på 
kameler og var rige og alt muligt, men den lille traskede bare af 
sted.« Han kommer til at tjene hos en familie, hvor han skal passe 
en lille dreng. Under trusler om prygl far han den lille dreng til at 
røbe, hvor familien gemmer sine penge. Så »stopper han alle deres 
penge i æslet,« hvorefter han beslutter at rejse, idet han blot beder 
om at fa æslet som løn. Han vender hjem samtidig med sine to 
brødre, som har rige gaver med til deres mødre. »Den halve drengs 
mor bliver ked af det.« Han trøster hende, og sammen går de op på 
loftet, hvor han prygler æslet. »Så kommer der masser af penge ud, 
og snart er hele huset fuld at penge. Ja!« Også her er det hjemmet 
eller rettere moderen, som hovedpersonen vender tilbage til. Der er 
en vis lighed med Grimms æsel i »Bord dæk dig, guldæslet og knip
pel af sæk,« men også flere ikke-europæiske træk4.

Der er naturligvis forskel på at digte eventyr efter sit eget hoved 
og genfortælle et, man har hørt eller læst. Det er mit indtryk, at 
børns valg af de eventyr, de fortæller, ikke er tilfældigt, men i høj 
grad beror på det, der har gjort indtryk på dem. Det, de vælger - og 
nok især piger - er frem for alt uhyggelige eventyr eller nyere gyse
re med skrækeffekt eller humoristisk pointe. Heri ligner danske 
børn dem i andre lande, og det er tydeligt, at der blandt børn og gan
ske unge eksisterer en ny type af historier, som har bredt sig fra det 
ene land til det andet.

Nogle af de populære gysere, og det gælder både dem med humo
ristisk pointe og dem, der slutter med skrækeffekt, bliver ikke sjæl
dent spillet som sketch eller leget af børn, når muligheden og lysten
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er der. Egentlig er der fra den dramatiserede dialog, som sketchen 
ofte er, blot en overgang til mange af de lege, som legeforskere al
mindeligvis kalder dramalege.

I Iona og Peter Opies »Children’s Games in Street and Play
ground«5 skelnes der mellem Acting Games (dramalege) og Pre
tending Games, som på dansk almindeligvis kaldes rollelege. Det 
sidste er lege som far, mor og børn, skole, røvere og soldater o. lign., 
hvor situationerne i legen nok til en vis grad er fastlagte, men replik
kerne improviserer deltagerne selv. Dramalegene har også faste rol
ler, men i legenes overleverede form er der også faste replikker og et 
ret fastlagt forløb. Disse lege ligner eventyr på grund af de væsener, 
der optræder - som f. eks.hekse, trolde og spøgelser eller evt. dyr, der 
kan tale. Opie anfører 6 hovedtyper af disse dramalege, og forfatter
nes legeindeks giver i kort form hovedindholdet af disse, som alle 
har internationale paralleller. En af de omtalte legetyper hedder Den 
gamle mand i brønden (Old Man in the Well). De faste roller er her 
en mor med et antal børn, som varierer efter, hvor mange der er med, 
hvortil kommer den uhyggelige gamle mand, der har sin brønd på et 
passende, lidt skummelt sted. Børnene plager om smørrebrød, men 
sendes af moderen til brønden for at vaske de snavsede hænder. Her 
skræmmes de af manden, og moderen giver dem et (fiktivt) lys, som 
den gamle mand puster ud. Dette gentager sig med alle børnene, 
som skældes ud og »prygles« af den vrede mor, som afviser børnenes 
forklaringer om en uhyggelig mand, der puster lyset ud. Til sidst går 
hun i spidsen for sine børn til brønden, og da hendes lys også pustes 
ud, går det igen ud over børnene, indtil de alle hyler. Men til sidst 
far hun øje på den gamle mand, der springer op og fanger én i den 
skrigende flok, som næste gang skal spille den gamle mand.

Jeg var så heldig for nogle måneder siden at komme på sporet af 
en dansk - endnu bedre (synes jeg) udgave af denne leg6. Den hed
der fanden på loftet og blev leget i Nyborg omkring århundredskif
tet. Rollerne var fanden, der bor på loftet, en afmærket plads et styk
ke borte fra den mur eller væg, hvor en pige spiller moderen med de 
andre deltagere, der er hendes børn. De genstande og remedier, der 
omtales i legen, er alle fiktive. Moderen har travlt og sender et barn 
op på loftet for at se, om vasketøjet er tørt. Barnet går »derop«, men
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kan ikke nå. Det far først en stol, så et bord og et lys, som fanden 
puster ud. Lyset tændes igen, og moderen skælder ud. Men nu farer 
fanden frem og anbringer barnet i en af sine kedler. Nyt barn sendes 
på loftet for at se, hvor det første bliver af. Det skræmmes af noget 
i mørket og får et lys med af den vrede mor. Også dette lys pustes 
ud, hvorefter barnet anbringes i en kedel. Således går legen videre, 
indtil alle børn sidder på hug i kedler hos fanden. Til sidst går den 
vrede mor op for at se, hvor de besværlige børn bliver af, men også 
hun ender i en kedel ved siden af alle børnene. Fanden fyrer nu 
under de kogende kedler. Børn og mor siger her: »Skrot, skrot, min 
kedel koger godt!« men engang imellem lyder det: »Skrot, skrot, min 
kedel koger skidt!« Så fyrer fanden løs under den pågældende kedel. 
Til sidst »smager« han på kedlernes indhold, om kødet er mørt. Og 
med stor spænding afventes så dommen, når fanden tager børnene 
op og fordeler dem med ord som: »Du kan gå i syltetøjstønden.« 
»Og du i sirupstønden.« Værre var det at komme i ijæretønden, og 
allerværst var latrintønden! Legen praktiseredes fortrinsvis af piger, 
men drenge var ofte med, men de legede ikke selv denne leg. Re
plikkerne, som er en vigtig - og vittig! - del af denne dramaleg, må 
jeg desværre afstå fra at gengive.

Fra forrige århundrede kendes også lege, som handlede om hek
se, der stjal børn for at æde dem. En populær leg, som stadig leges, 
hedder »Heksemor med det gulgrønne hår,« og selv om heksen i 
reglen blot fanger børnene, så leges den også på mere »kannibalsk« 
manér!4

Mange af disse dramalege leges stadigvæk med større eller min
dre fornyelser. Så sent som i 1992 har børn fortalt mig om den slags 
lege7. En spøgelsesleg blev endda praktiseret i skolens frikvarter om
kring en mørk kældertrappe, og gårdvagten var en del af legens 
spænding, da han i reglen jog børnene ud, når han opdagede dem på 
det forbudte område. Som meddeleren af denne leg sagde: »Den er 
ret spændende.«

Spændende var også en vampyrleg, som en 4. klasse berettede 
om7. Den foregik i fritiden i nærheden af det sted, hvor børnene 
boede. En blev valgt som vampyr og skulle fange de andre. Når hun 
havde fanget en, »sugede« hun »blod« af ofret ved at »bide« det i
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nakken og sige: »Nu er du en vampyr!« Og den nye vampyr hjalp så 
med at fange nye ofre, der på tilsvarende måde forvandledes til vam
pyrer. Når alle var fanget, fortsatte legen, ved at den først fangne 
startede som vampyr næste gang.

Fra vore nabolande kunne anføres et stort antal lege, som har en 
forbløffende lighed med de hjemlige, både når det gælder handling 
og replikker. Så de mismodige og pessimistiske børneforskere har 
ikke ret, når de hævder, at nutidens »institutionaliserede« børn ikke 
forstår at lege, fordi de har mistet forbindelsen til den overleverede 
legekultur. Børn leger stadig og bruger traditionen lige så opfind
somt og kreativt som i »de gode gamle dage« - også i den for tiden 
så forkætrede folkeskole. Efter min mening tyder meget endda på, 
at det netop er her - i mødet med andre ganske almindelige børn af 
lige så almindelige forældre, at legen trives og udfolder sig. Børnene 
kan have forskellig social baggrund og kommer måske fra meget 
forskellige kulturer, men legen lever stadig.
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ESKE K. MATHIESEN

Fabelvers
Med tegninger af Tine Møller

Stubben

Med sine strittende rødder
ligner den væltede stub hovedet af en hjort, 
som kigger nervøst op,
da en vind får bævreaspen til at rasle med bladene. 
Men så kommer den i tanker om, 
at den blot er en træstub
og slår øjnene ned igen.
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Tandstikkeren

En mus kom møjsommeligt 
humpende, støttende sig til en krykke. En ræv 
fik øje på den: Haps! Piv! Så var musen væk 
»Musen havde ikke en chance,« skræppede kragen 
forarget ned til ræven.
»Måske ikke,« bøvsede ræven,
»jeg trængte bare sådan til en tandstikker, 
og musens krykke så velegnet ud;
men jeg ville selvfølgelig ikke efterlade musen 
uden krykke, hjælpeløs, et nemt offer for 
lækkersultne krager, man har 
vel hjerte i livet.
Derfor åd jeg den!«

De to egern

Et egern havde en øm kæbe, 
og derfor bad det et andet egern 
om at hjælpe sig 
med de hårde hasselnødder.
Det gjorde det andet egem, og så grundigt, 
at det ikke alene knækkede nødderne, 
det åd også kernerne.
»Hvorfor gør du det?« spurgte det syge egem. 
»Man skal ikke kun hjælpe sine venner halvt,« 
svarede det andet egem: »Når du 
har problemer med at knække skallerne, 
har du vel også problemer med at tygge kernerne!«
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Ud og hjem

De færreste træer i skoven kommer ud at rejse, 
de fleste må blive på stedet.
Engang blev en ask dog fældet, kom ud
i verden og vendte tilbage 
som skaft på en økse.
»Velkommen hjem!« susede og hviskede det fra træerne. 
»Hug!« lød svaret.

Vorherres 
smilerynker

Stankelbenene, 
det er smilerynkerne 
i Vorherres ansigt. 
De har fået fri, 
mens han tager sig en lur.

Sneppen

Præcis på slaget kommer sneppen buldrende 
ud af aftenskoven.
Vi kan stille klokken efter den.
Den store viser er en vinge, 
den lille et næb.
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TORBEN BROSTRØM

Dialekten i Stenløse

Kører man i dag ad landevejen til Stenløse, er man forbi i en ruf 
uden at opdage, om der er tale om en egentlig by endsige en lands
by. Dengang vi kun havde cykler til rådighed, tog det sin tid, men så 
nåede man også ffa København frem til en anden, landlig virkelig
hed, der kendte til tiden og dens udstrækning. De gamle talte stadig 
en umiskendelig sjællandsk mundart.

Min studiekammerat Iøm Piø var forgabet i dialekter, et fagom
råde, der jo indgik i eksamenspensummet i dansk. Ved en oprydning 
for nylig fandt jeg to velnærede kollegiehæfter med notater fra kur
set i dialektologi, som Poul Andersen afholdt ugentlig fra klokken 9 
om morgenen, hvad vi fandt forargelig tidligt. Dér fremstillede vi 
håndtegnede og kolorerede kort med dialektgrænser i lange og sno
ede baner og lydskrift i én uendelighed. Og det i anledning af, at 
man skulle opgive 15 sider varierede dialekttekster til eksamen. Piø 
ville nu absolut gå videre og skrive speciale om den slags, som jo også 
gav muligheder for at løfte øjnene fra bog og papir.

Nu har bildækkene udtværet de fleste dialektgrænser, og mange 
unge taler så utydeligt, at man ikke kan høre, om de kommer det ene 
eller andet sted fra.

Men han havde udset sig Stenløseområdet, der dengang omkring 
1950 befandt sig fjernt fra københavnsk kulturpåvirkning og bosæt
telse af rockere og nye godtfolk. Vi cyklede med vores veninder der
ud og blev modtaget og beværtet på præstegården, der var valgt som 
base for hans ekskursioner til de gamle. Vi følte os som hostrupske 
studenter, der indåndede den frie natur og priste almuens ukunst
lede væremåde.

Dialekter har Vorherre skabt, dengang han blev stødt over Babels- 
tåmet og dets enhedsbestræbelser og siden over vikingernes brov-
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tende adfærd. I hvert fald blev Nordens danske tunge splittet i vest
og østnordisk Man begyndte at tale norsk og svensk og dansk i en 
mængde varianter, adskilt af højdedrag og moser og den slags, som 
gjorde det svært jævnlig at føre samtale - som ellers er grundbetyd
ningen af ordet dialekt. Deraf er atter afledt dialektik, hvad der ikke 
gør det nemmere: tænkning i modsætninger. Så nu forstår nord- 
mændene og især svenskerne ikke mere, hvad vi danske siger.

I Stenløse gik det dog ganske godt med gensidigheden.
Piø gjorde i landsbyen og dens omegn den dialektale opdagelse - 

eller kunne bekræfte en eksisterende viden, at bønder er noget få
mælte, når det gælder følelser. De havde fit ikke mange direkte ord 
for deres elskovstanker - eller også ville de ikke ud med sproget til 
den ivrige mand. Han lånte en titel til sit arbejde fra Jeppe Aakjærs 
skuespil Når bønder elsker, som vi havde set som film. Den havde dog 
megen sentiment. Og jeg mener da også, at Piøs meddelere omfat
tede ham med venlighed.

I mine dialektnoter står der, at »der findes ingen sjællandsk poesi 
og kunst af betydning.« Den slags har gerne med kærlighed at gøre. 
Måske er de stærkere i de dele i hovedlandet, hvor poesien har 
blomstret fra syd til nord, ligeledes på Fyn og Bornholm. Det jyske 
almuemæle synes den dag i dag leveringsdygtigt, ikke kun i komik

Folkemål er en mangfoldighed af »sprog, som alle afviger fra rigs
målet«, siger leksikonet. Og det er ikke sproglig behændigt, at rigets 
mål ikke er folkets sprog. Det giver en vis folkelig tryghed at tale 
samme sprog og genkende hinanden i den fortrolige mundart.

Heldigvis kan kærlighedens forrykte tale, når vi ellers tør kaste os 
ud i den, overvinde skellene, i hvert fald i overført betydning, sådan 
som Hans Hartvig Seedorff formulerede det:

De spredte Sprog blev eet fra samme Stund.
Selv Karlighedens dunkle Dialekter

forened vi med Lethed, Mund mod Mund.

Næsre. stod det til hos Johannes V. Jensen, da han mismodigt holdt 
revy over sin erotiske hunger i digtet »Ved Frokosten«:
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Lykken ogjegforstod ikke hinanden; 
jeg talte altid en Dialekt, hvor jeg saa var.

Mange forelskede on/blev det så ikke til i nogen af tilfældene, i kys
sets talende stumhed, eller på den manglende talefod.

I et af sine radiodigte fra Enhjørningens kvababbelser (1979) bad 
Per Højholt »en vis Oluf Mortensen« om at fortælle om sit liv:

han fortalte: »11969 varjeg på sygehuset, 
siden har jeg ikke haft ondt i mit ben.*
Jeg bad hans kone, Rigmor, om at fortalle om sit liv, 
hun fortalte: »11969 var han på sygehuset, 
siden har han ikke haft ondt i hans ben.* 
Jeg spurgte om der ellers var sket noget, 
hun sagde: »Nah, ellers er der ikke sket noget*.
»Hvad med børnene*, spurgte jeg.
»Joh*, svarede Rigmor, »de har det godt nok*.

Sådan kan man tale i sit folkemål, som både er mere end sprog og 
mindre end sproget. En af Piøs meddelere, en gammel kone, der 
boede lidt uden for Stenløse, var heller ikke for de store ord eller 
gestus. »Hele mit liv er sket her i Søsum*, sagde hun.

Vi cyklede hjem fra Stenløse og skrev videre på vores noter, og 
Iørn Piø har siden ladet store dele af sit professionelle liv ske i fol
keminderne, som han med både følelse og intellekt har skrevet og 
talt meget om.
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NIELS HAASTRUP:

At rødme bag sprogets maske
- Om brug af brevbøger og andre færdiglavede tekster

Når skuespillerne bliver kaldt ind på scenen, tager de maske på 
for ikke at lade folk se, at de rødmer. Descartes.

Blandt mange frugtbare diskussioner i kantinen på Det kgl. Biblio
tek husker jeg folkloristernes forsvar for konfirmationssange, »giro 
413« m.v., som nok kunne provokere en klassisksproglig student, der 
havde læst Platons angreb på lejetalere. Senere læste jeg den citere
de passage, formet som en maksime af den unge Descartes (1596- 
1650)1. Den gælder næppe masken som udtryksmiddel2, ej heller 
masken som noget, der kan afsløres eller kastes i rette øjeblik, men 
nok masken som et slør, der skal dække over den ikkekontrollerbare 
undseelighedens rødmen. Den som ellers er forbeholdt mange jæv
ne og beskedne kvinder og mænd, der sårbart undser sig for at over
skride kendte grænser og vise følelser3, når de en sjælden gang tvin
ges frem i rampelyset4 - her i Jante. Men er masker altid af fysisk 
stof? Kan de ikke være gjort af sproget, som er usynligt, i det mind
ste indtil det bliver skrevet ned, fx i et brev. I maksimen peges på to 
træk, som kan sætte afgørende præg på menneskers sprogbrug, 
åbenlyst - på undseeligheden, der lader kinderne rødme, mere skjult
- på manglende træning i selv at belægge sine ord. Men skuespiller
ne har jo netop fået deres replikker forærende. Med dem realiserer 
de forfatterens idéer om dramaets personer: masker af sprog. De er 
principielt gennemsigtige, men skjuler ofte ganske godt.

Når man skriver sproghistorie, er det svært at finde oplysninger 
om mangt og meget. Fx hvordan det lød, når folk snakkede, holdt 
tale, læste op. Hvilke retoriske gestus ledsagede sprogbrugen? Rød
men hører ikke til i det bevidste repertoire, men kropssproget på 
scenen er Uge så flygtigt som andet sprog. De ny tekniske hjælpe
midler har vendt op og ned på dette. Lyden opbevares på valser, pla-
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der og bånd. Farvefilm og -video viser, hvorledes og hvornår folk 
rødmer. Men når det gælder tiden før disse opfindelser, er vi ilde 
stedt, hvis ikke nogen har beskrevet dette træk - og det er vist mest 
i romaner, hvor den alvidende fortæller konstaterer, at grevinden 
rødmede under sminken. Men vil man længere tilbage i tiden, ven
ter der et stort arbejde dels i arkiverne, hvor man gemmer de kend- 
tes breve og dagbøger, dels i privatpersoners gemmer, der er sværere 
tilgængelige, men utvivlsomt interessantere.

Derfor er det nærliggende at søge at skyde en genvej: At inddele 
materialet i på den ene side de virkelig mange trykte instrukser og 
modeller5 og på den anden side disse private håndskrevne optegnel
ser. Man kan så sammenligne og konstatere, hvor stor en rolle de 
trykte vejledninger har spillet. Det er ikke gjort6. Med støtte i den 
slags tekster - og en nødvendig tilpasning til de aktuelle rollehaven
de ved lejligheden - kunne den jævne mand få de rette ord frem, 
afsendt, sagt eller sunget, men med en markeret humoristisk distan
ce, som kun udenforstående - fra de dannede lag - ville identificere 
med ironi eller uoprigtighed7. Disse sproglige ritualer til livets afgø
rende øjeblikke - ordet ritual er et søndagsord, mens det måske 
mere faglige rutine er et hverdagsord - har vi vidnesbyrd om i disse 
håndbøger. Instrukser i anstands- og etikettebøger. Modeller i 
håndbøger for talere og brevskrivere. Vi vil holde os til de sidste, og 
en anden type, som skal introduceres senere, hvor man ikke lader 
postbudet overrække meddelelsen, men hvor man selv må bære den 
frem. Der er nemlig stor forskel, som Cicero skriver i et brev til 
Lucceius i år 56 f.Chr.:

»Ofte, når jeg har forsøgt at drøfte denne sag med dig ansigt til 
ansigt er jeg blevet grebet af en næsten bondsk undseelighed; men 
nu, hvor jeg er langt borte fra dig, bliver jeg modigere; for brevet 
rødmer ikke«8.

At skrive brev med andres ord
Hvem husker ikke den uforglemmelige Brevbog for Elskende, Anvis
ning til at skriive Frierbreve, Kjær lighedsbreve, Afslag, give Kurven,
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Udtalelse til Kjarlighed, Bebrejdelse, Kjarligheds-Vers, Gjakkevers 
o.s.v., genudgivet af Iørn Piø i 1976, på det forlag, der bærer navn 
efter P. J. Strandberg (1834-1903)9, som udsendte bogen anno dazu
mal10. Man kan i brevbogernes modeller følge den proces, der ender 
ved brudeskamlen, fra den første kontakt mellem de unge over for
handlinger mellem frieren og faderen, det formelle frieri til pigen, 
mødet mellem forældrene osv. I anstandsbøger med »instrukser« og 
brevbøger med »modeller« diskuteres også de delikate sager som 
arve- og pengeproblemer, der ofte ubønhørligt har stået de unges 
lykke i vejen. Forfatterne til instrukser og modeller skriver ofte et 
smukt forord med en række forbehold. Således også Strandberg 
(s. 22):

»Brevformularer ere jo nemlig ikke bestemte til at afskrives ord
ret. Lad Enhver efter sit Sind lægge til og trække fra og blot 
benytte Brevene her som Grundlag for sine Skrivelser, saa har 
Bogen naaet sin Bestemmelse og Forfatteren sin Hensigt. Slutte
lig skal bemærkes, at Mange selv bedst forstaa at give deres Tanker 
det rette Udtryk paa Papiret. Men denne Gave er ikke skænket 
Alle; for dem, der ikke selv kunne, er bogen naturligvis skrevet.«

Læseren må her betænke, at Strandberg skriver længe efter, at de 
»fine«, har ladet sig belære af Gellert (1715-69): Breve tillige med en 
praktisk afhandling om den gode smag i breve (da. overs. 1762) om den 
moderne, mindre regelbundne og mere personlige stil »sans facon«, 
hvis naturlighed garanterer oprigtigheden og markerer skriverens 
baggrund, og hans afstand til de jævne folk, der enten måtte tie eller 
støtte sig til andres ord. Det var de sidste Strandberg skrev for. For 
dem var og er det en pointe ikke at skjule, at man har maske på - for 
at kunne leve op til at opfylde et ritual. I brevbogen hjælper han folk 
med at skrive. Men hvad med den mundtlige fremtræden?

At samtale med andres ord
Jeg vil nu pege på en anden type tekster, der minder om brevbøger
ne, men som sætter sprogliggørelsen af menneskelige relationer i
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scene på en anden måde: i en mundtlig samtale med få parter. Og 
her er det sværere at holde masken. Man kan skrive efter model og 
synge i kor uden at vise sin bevægelse og generthed. Den mundtlige 
tale eller samtale stiller større krav til fluency, ligesom i sang at und
gå hakken og stammen11.1 brevbøgerne nævnes ofte den allerede i 
antikken kendte påstand, at brevveksling er samtale ført på afstand 
(jf. også Strandberg op. cit. s. 24). Derfor kan man også ofte finde en 
vis parallellitet mellem emner i brevbøger og parlører med model
samtaler1*. I brevbogsforfatteres produktion findes undtagelsesvis 
også sådanne modeldialoger, og vel at mærke som dramatiseringer af 
breve13 med samme emne. De emner fra livets alvorsstunder, der 
interesserer os her - kommunikerer man sjældent med udlændinge 
om. Derfor er der ingen paralleltekst på fremmedsprog. Mig 
bekendt har vi ikke den slags brevbogsbaserede dialoger overleveret 
i Danmark14. Men så tæt på grænsen, som i den frie Hanse- und 
Reichsstadt Hamburg, udsendte Albert Sommer i 1664 sine Ein 
Hundert Teutsche Conversations Gespräche, med senere supplemen
ter. Her finder vi samtaler på tysk uden den paralleltekst på et frem
medsprog, vi af nærliggende grunde finder i parlørerne. Hos Som
mer finder vi altså modelsamtaler på modersmålet for jævne folk. I 
Sommers bog er det ikke - som brevhistorikerne siger - den mundt
lige dialog, der bliver til brevskrivernes monologer, men det skrevne 
brevs monolog, der bliver spaltet op i to stemmer i en mundtlig dia
log16, hvad enten den udføres for alvor på virkelighedens scene - 
eller først trænes i skolestuen som fremmedsprogsdialogerne. På vir
kelighedens scene har den jævne mand brug for en færdigsyet tekst, 
hvis han står ansigt til ansigt med den person, han skal tale med om 
livets vanskelige sager: frieri, bryllup, begravelse osv., hvor man på én 
gang er nødt til at udtrykke og skjule sine følelser17: glæde, sorg, 
medfølelse, respekt osv., eller gennem samtale forhandle om afgø
rende sager som ægteskab, men i alle tilfælde helst bag et slør eller 
en »sproglig maske«. Ved frieriet er pigens far måske en vigtigere 
partner end pigen. Hos Sommer kunne man få hjælp til hele for
løbet fra den første tilnærmelse til brylluppet. Et uddrag af regi
steret, numrene 15-32:
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»15) Liebes Gespräch eines Freyers mit einer Jungfrawen 122,16- 
18) ein anders; 19) Ein anders, da die Jungfraw endlich sich zur 
Gegenliebe erkläret 137; 20) Ehrwerbungs-Gespräch 137; 21) Da 
ein Vater, umb dessen Tochter eheliche Anwerbung geschehen 
einen guten Freund um Raht fraget, wessen er sich zu erklären 
143; 22) Verlobnüss-Gespräch 139; 23) Ein Anders, da die Braut 
mit gegenwärtig 149; 24) Gespräch eines Bräutigambs mit seiner 
Braut, nach beschehener Verlobnüss 150; 25) Gespräch, wie einer 
verreisender Bräutigamb Abscheidt nimpt von seiner Liebsten 
134; 26) Gespräch bey des Bräutigambs Wiederherkunfft 161; 
27) Wie man einem Bräutigamb Glückwünschet zu seiner bevor
stehendes Hochzeit 165; 28) Wie die eingeladene Gäste im Hoch
zeit-Hause von Braut und Bräutigamb ... Freunden empfangen 
werden 166; 29) Abdanckunge bey Hochzeiten mittelst Präsen- 
tierungs eines Glässlein Weins, auff Braut und Bräutigambs 
Gesundheit und glückliche Wohlergehen 169, 30) ein anders;
31) Gespräch wie sich der Bräutigamb auff der Hochzeit gegen 
die Gesellen bedancket, wegen ihres gutwilligen Erscheinens 177;
32) Compliment-Gespräch bey Jungfern auff der Hochzeit 179.«

I Sommers konversationssamtaler, kan vi da finde en tredje variant 
af ritualiserede sproglige præstationer til vanskelige situationer. Her 
samtaler, hvor store følelser pressede på, kunne man fa hjælp til en 
maske, man kunne rødme under - og blive troet.

At sige andres ord med fremmed stemme
Vi kan ikke afslutte denne lille eksposé uden også at overveje, med 
hvilken diktion sådanne meget højtidelige og ritualiserede samtaler 
kan have været ført. Det er nærliggende her at tænke på den såkald
te læseudtale18 - det oplæsningssprog (lyrik19 og prosa), teatersprog, 
foredragssprog, prædikensprog, politiske taler osv., der adskilte sig 
fra omgangssproget, både højstatussproget, det efterhånden tone
angivende højkøbenhavnske, og lavstatussprogene, dialekter og so
ciolekter. Man siger, at denne skriftnære læseudtale uddøde i slut
ningen af 1800-tallet. Det er svært at forestille sig, at fremmed-
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sprogsparlørens hverdagsrutiner bevidst har fulgt en læseudtale. Jo 
mere de har gjort det, jo dårligere har de nok fungeret i udlandet20. 
Men det er let at forestille sig, at breve af den mere højtidelige ritu
elle type (jf. ovf.) i brevbøgerne, kunne læses op med en sådan læse
udtale både for modtager, og - måske også for den ikke læse/skrive- 
kyndige afsender, der evt. fik brevbogens vareprøver præsenteret 
også i mundtlig form21. Men hvad med dialektfri modelsamtaler for 
indfødte på deres eget sprog som hos Sommer? Kan frieren eller en 
ældre slægtning22 (jf. fx i Holbergs Den Stundesløse) have brugt en 
læseudtale, og talt som en bog og med en bogs færdiglavede tekst i 
baghovedet, når de henvendte sig om ægteskab? Hvis så, havde de 
også i denne afvigende udtale markeret en maske aflyd. Men hvad 
med Danmark og danskerne? Vi har mig bekendt ikke paralleller til 
Sommers højtyske Conversationsgespräche. Men derfor har mange 
danskere nu nok forberedt sig godt alligevel, med hjælp fra erfarne 
slægtninge eller brevbøger. Her har man kunnet finde den ene parts 
del af ritualet som monolog i brevform, men selv måttet foretage 
transformationen til samtale. Måske kan man finde den slags bear
bejdelser.

Og - gætter jeg videre - modparten har så muligvis kunnet høre 
et vigtigt ærinde fremført med fast stemme, men med en fremmed 
»sound«, præget af den danske læseudtale - men under alle om
stændigheder kunnet se noget andet - en utvivlsomt helt naturlig og 
ganske ukontrollerbar - klædelig rødme, et træk, det kunne være 
interessant at samle empirisk evidens for på farvefilm og videobånd 
fra familiefester. Eksemplet med frierscener forekommer næppe me
re. Rødme, dette symptom på undseelighed, men også oprigtighed, 
nu ikke skjult bag det papir, der ikke kan rødme.

Noter:
i. »Les comédiens, appelés sur la scène, pour ne pas laisser voir la rougeur sur leur 

front, mettent une masque. Comme eux, au moment de monter sur ce théâtre du 
monde ou, jusq’ici, je n’ai été que spectateur, je m’avance masqué«. Sâdan er den 
franske overs, i »Préambules«, 1619, (Oevres philosophiques bd. I. s. 45). Den origi
nale latinske version har »larvatus prodeo« (Prodire-, »at træde offentligt frem i fol
keforsamlingen, på scenen« osv., og altså larvatus: »med maske på«). Jf. Ch. Adam 
& P. Tannery edit.: Oevres de Descartes.., vol. X, s. 212 f. I Larousse des Citationsfran-
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caises et étrangères (1976) kommenteres det således (under pkt. A. 232.3) efter gen
nemgang af andre muligheder: »Le mot a fait l’objet de commentaires multiples.... 
Plus vraisemblablement il (dvs. Descartes) définissait l’attitude qui restera la sien
ne toute sa vie: mener ses dificilles travaux - autant que possible - dans le retraite 
et le silence«. I den citerede tekst skriver Descartes yderligere fig. mod slutn. (s. 46): 
»Les sciences sont maintenant masquées; les masques enlevés, elles apparaîtraient 
toute leur beauté«. Det viser, at hans udtalelse nok implicerer mere end det, vi her 
har brugt den til. Jf. også den oplagte reference til Paulus (1. Kor. 13,11-12 og 2. Kor. 
3). Men dog ikke til den Bakhtinske karneval-tradition, som vel ligger forrest i 
manges bevidsthed, når talen falder på masker, Rabelais and his World, overs. 1968. 
Jeg blev opmærksom på citatet hos K.O. Eliassen s. 99 i disputatsen: Livssansen. En 
Studie i Baltasar Graciaris forfatterskap med særlig henblik på Smaken, Trondheim, 
1994. Descartes var blot en menneskealder yngre end Anders Sørensen Vedel, som 
samlede viser, skrev og oversatte historie, men også havde sans for ritualer og deres 
opfyldelse, se fx hans ligprædiken over Johan Friis med beretning om hans sidste 
ord på dødslejet, der svarer nøje til forskrifterne i anstandsbøger for døende, jf. N. 
Haastrup: »Instrukser og modeller« i MUDS 6, Aarhus 1997, jf. også Else Marie 
Kofod (1993): Skik Ö* Brug, s.184 f. Død og Begravelse.

2. Masks, the art of Expression, 1994, hedder et udstillingskatalog fra British Museum 
ved J. Mack, der viser en række meget stærke masker. N. Haastrup (1994): »Die 
Masken in der Marienkirche von Helsingør« s. 335 f. in Kröll & al.: Mein ganzer 
Körper ist Gesicht, Freib. Br.

3. C. Castelfranchi & al. kalder dette »the nineteenth-century modesty« s. 247 i deres 
artikel: »Blushing as a discourse: Was Darwin wrong?« s. 230-251 in Crozier, Ray, 
red. (1990): Shyness and Embarrassment, Cambridge. Jf. Ch. Darwin (1872/1965): The 
Expression of Emotions in Men and Animals,jf. Descartes (1649): Les passions de Fame. 
Se om andre udtryk for undseelse Else Marie Kofod (1993): Skik & Brug s. 215 f. om 
kropssprog. Jf. også se fx P. Wblstrup (1975/1991): Den store bog om taler til enhver lej
lighed, Kbhv. s. 17: »ofte tager vi ordet, mens flere andre mennesker hører på det 
samtidig ... Ordene kommer naturligt og flydende fra vor mund ... det er egentlig 
først, når vi er os bevidst, at vi holder tale, at den velkendte nervøsitet indtræffer. 
Den kan på et ganske kort øjeblik forandre os totalt. Vi har måske svært ved at fin
de ordene; hjertet banker hurtigere end ellers; vi trækker vejret på en forkert måde; 
sveder; bliver forvirret - og ser også således ud.«

4. Her tænker jeg ikke på E. Goflman (i959)’s begreber til analyse af magtspil om 
»face« mellem samtalepartnere, men på undseelse ved overhovedet at vise følelser, 
som fx beskrevet dels i litterære værker af Martin A. Hansen, der behandler »gam
mellivet«, dels i en række arbejder af Thomas Scheff, præsentation ved Charlotte 
Bloch s. 56 ff. i Dansk Sociologi 1994/4. Folk har en vis urørlighedszone, en tærskel 
for intimitet, som de ikke ønsker overskredet, hverken af dem selv eller andre (jf. 
håndbøger i kvalitative interviews). Se videre om masken som skjul: Smith, S.V. H. 
(1984): Masks in Modem Drama, Berkeley, fie. çhap. V: »Public masks and private 
faces« s. 126. Denne differentiering føres tilbage til W. James (1901): Principles of 
Psychology. Her i Europa kender vi jo Baltasar Grecian (1659) jf. ovf. Se i øvrigt om 
taler i gamle dage Else Marie Kofod (1993): Skik Csf Brug, s. 83 »taler«, s. 85 »lidt 
historie«.
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5- Eftersom man har trykt de mange vejledninger, og stadig gør det, fx Politikens Skik 
og Brug jf. ovf., må man tro, at de spiller en vis rolle. Grunden: den rødmen, som er 
temaet i denne lille tekst.

6. Jeg diskuterer dette i to foredrag refereret i MUDS (Møder om udforskningen af 
dansk sprog, Aarhus), nr. 5 og nr. 6, henh. fra 1994, udk 1995 og 1996, udk 1997.

7. Hovedparten af eksemplerne i ODS XIII viser ordene maske og maskere i en ned
sættende betydning. Således bruger jeg dem ikke her, jf. min artikel »Retorik, kon
fliktløsning uden vold« s. 75 f. i Det nye Korstog, Kbhv., 1996. Her er hverken tale om 
parodi (spøg under alvors maske) eller travesti (alvor under en forvrænget maske), 
som de dannede kunne tænke, når de gennemskuer, at tekstens form ikke kan være 
skabt af taleren selv, heller ikke om rollespil, hvor skuespilleren med Stanislawskij 
identificerer sig med rollen eller som Brecht holder den ud fra sig i Verfremdung. 
Man er sig selv og står inde for ordene. Men med den overtagne og velformede 
tekst overskrider man nogle blufærdighedens normer, både den, der er en hæmning 
for overhovedet at træde frem, og den, der holder de »dyre ord« tilbage, man gerne 
vil have sagt, og andre gerne vil høre. Kort sagt, hvor man må »tone op«, dér hvor 
man gerne ville »tone ned«. Jf. J. E. Andersen: »Sprogets takt og tone« s. 72 f. i 
Auditorium X, Kbhv., 1991 og M. Beetz: Frûhmodeme Höflichkeit, Stuttgart, 1990 i 
kapitlet »Lügen Komplimente?« s. 135 f.

8. ad fam.V.xii. 1, overs, efter Loeb vol. i, 1927). I udg.’s noter anføres: »Cicero evi
dently took much pains with this letter, which he describes to Atticus (Att. iv. 6, ad 
fin.) as being valde bella, »an exceedingly pretty letter«.«

9. Iøm Piø skriver i Dansk Biografisk Leksikon (1983) bl. a. flg. om ham (s. 144): »Ud 
over viserne, som profilerede S.s forlag, udsendte han også et meget betydeligt antal 
bøger og småskrifter: flere praktiske håndbøger for landmænd og for husmænd, 
havebøger, koge-, kage- og syltebøger for folk både på landet og i byerne og både 
til større og mindre husholdninger, bøger med udlægninger af drømme, med kloge 
koners og kloge mænds husråd og med anvisninger til unge elskende der havde 
svært ved at udtrykke sig skriftligt til hinanden«. På Strandbergs Forlag udkom i 
1966 Mine Damer og Herrer!, En samling taler ved alle lejligheder.

10. Genren var ikke ny i Danmark Allerede i slutningen af 1600-tallet kom en brevbog 
på fransk med dansk paralleltekst: Lettres d'amour/Kierlighets brefve, hvor der er en 
betydelig forskel på de poetiske flotheder og friheder, frieren tillader sig, og de for
sigtige svar, den tilbedte jomfru tør lade slippe ud af huset. Fra 1600-tallets slutning 
blev ellers netop kvinders breve kendt for deres flagrende umiddelbarhed, hvor der 
ikke blev sparet på følelsesudtryk, som hos fit Mdme de Sevigné (1626-96) se fx. 
Hjertets breve red. Liebst & al. (1988) og Marianne Alenius (1987): Brev til eftertiden, 
Kbhv.

11. Her var det fællessangen, der var løsningen. Véd festen lod man alle tilstedeværen
de synge med på lejlighedsvisen, være formidlere, mens den rødmende forfatter 
eller oftere køber så - når det var overstået, og sucessen i hus - kunne lade sig kal
de frem og hylde. En anden mulighed var selskabspianisten, der under festen 
underholder med melodierne til sange og opfordrer gæsterne til at synge med. Det 
findes endnu, skønt det i en periode blev trængt af radioens ønskekoncert: Ved 
NN’s 70-årsdag blev der samlet penge ind, og gæsterne ønsker hende tillykke med 
»Mor er den bedste i verden«. Ikke blot fællessang ved sølvbrylluppet, men også
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menighedens salmesang i kirken er et skjul for blufærdigheden hos »jævne folk« 
som ikke kan regnes for mindre oprigtige af den grund. Jf. Else Marie Kofod (1993): 
Skik Ö* Brug, s. 77 om »Skålsange og lejlighedssange«, s. 80 f. om »fællessang«, s. 81 
»Lidt historie«, s. 86 om »toastmaster« og s. 87 »Lidt historie«.

12. De danske paralleltekster i fremmedsprogsparlører har så at sige været usynlige for 
forskningen, men kan efter undertegnedes skøn med visse forbehold anvendes som 
eksempler på modelsamtaler, der lige som modelbrevene udfolder anstandsbøger
nes instrukser. Men her i en dialog med hurtige replikskifter, Niels Haastrup 
(1994a): »The Courtesy-Book and the Phrase-Book in modem Europe« s. 65-80 in 
The crisis of courtesy, ed. Jacques Carré, (= Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 
51) E. J. Brill, Leyden.

13. Transformationsevnen havde også Strandberg, »Han skrev også bøger, hvori han i 
prosa berettede udførligt om en række af de begivenheder, han havde skrevet skil
lingsviser om ...« Piø i DBL (1983) bd. 14, s. 144).

14. Formelt tilsvarende dansksprogede modelsamtaler - uden tysk paralleltekst - har vi 
et eksempel på fra 1813, ved Tobiesen, trykt i Altona, beregnet til danskundervisning 
af tysktalende i denne rigets næststørste by.

15. Albertus Sommer: Vermehrte und verbesserte... Ein Hundert Teutsche Conversations- 
Gespräche, Auff vielerhand Begebnüssen (im menschlichen Wandel) gerichtet, und bey 

frölichen und traurigen Zufällen vom Jungen und Alten nützlich zu gebrauchen. Ge
druckt bey Michael Pfeiffern in Verlegung Christian Guths, Hamburg, 1664. Fol. Axi,r 
læses: »Zu der freundlichen und bescheidenen Conversation wird fur allen Dingen 
erfordert eine sonderbahre wolgemeinte Vertrauligkeit und Teutsche Auffrich- 
tigkeit« etc.

16. se fx Henning Nølke (1989): »Polyfoni. En sprogteoretisk indføring«, ARK 48, 
HHK. Dette dialogiseringsbegreb fra nyere tid inspireret af M. M. Bakhtin 
(1975/81): Dialogic Imagination.

17. jf. W. Goethe: »Sobald man in Gesellschaft, nimmt man vom Herzen den Schlüs
sel ab und steckt ihn in die Tasche - die welche ihn stecken lassen, das sind 
Dummköpfe« eiteret efter G. Eisermann (1991) kap. »Maske« s. 163 f. in Rolle und 
Maske, Tübingen. Eisermann sammenligner s. 172 n. 16 med lægens kittel.

18. L. Brink & J. Lund (1975): Dansk Rigsmål 2, s. 740 ff. (anm. af Inge Lise Pedersen) 
og Peter Skautrup: Det danske sprogs historie, bd. II (1947) 44,184,333,345 £, bd. III 
(1953) 183, 192, 194, 196, bd. IV (1968) 84. I. Piø: »Folkevisen, en udfordring til 
teksthistorien« s. 71 f. in B. Holmberg, red. (1995): Sproghistorie i 90'erne, Inge Lise 
Pedersen: »Talesprogsforskning og sproghistorie« s. 33 ff. in Holmberg (1995).

19. Lars Bukdahl: »Opløsningens kunst, oplæsningens kult«, Weekendavisen, Kunst & 
Kultur s. 8-9,17.-23. januar, 1997.

20. Avancerede brevbøger fra omkring 1700 (fx Neukirch’s) bringer som moderne lære
bøger i kommunikation redegørelser for, at det er afgørende at give teksten et kor
rekt modtagerbillede. Ikke blot korrekt tiltale efter modtagernes rang, køn og alder, 
men også hans viden, forudsætninger og interesser i forhold til sagen og dens rele
vans netop for ham. Som Sommer allerede skrev i 1664: s. Av,r midt. »Es erfordern 
aber die freundlichen Zusammen-Gespräche fumemblich zweyerley unterschied
liche Beobachtungen, und zwar erstlich: Ratione conditionis Personarum conver- 
santium, wegen der Persohnen so mit einander Gespräch halten. De generelle reg-
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1er for kommunikation, der gives, kendes naturligvis fra retorikken, men det er 
påfaldende, hvor mange af de normer, vi i dag kender fra dels Grice dels Haber- 
mas/Apel, der kan findes her, og hvor meget de ligner de ræsonnementer, som lære
re i Naturret formulerer, fx Niels Hemmingsen, Pufendorff, Holberg mv. Jf. utrykt 
art. af undertegnede.

21. om forskellen på udbredelse af læse- og skrivefærdighed se Johansson, Marcussen 
m.fl., ref. i Charlotte Appels art. i Bol og By 1995:2 s. 18-49. For flere referencer til 
international faglitteratur se Nanna Damsholts art. i Damsholt & al. red. (1996): 
Kirkehistorier, Kbhv., der ellers dækker en tidligere periode. Om sproget i Hamborg 
se HSKI (1983) Dialektologie s. 998-99 og HSKII (1984) Sprachgeschichte s. 1278- 
79-

22. se fx J. S. Møller (1929): Fester og Højtider i Gamle dage ..., s. 144 om »Frieriet og 
Trolovelsen«.
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INGER LAURIDSEN

Niels Hansen Kypper fra Emmerlev
- en sømandsskæbne i iyov-tallet

Denne lille artikel handler om os almindelige mennesker, dem der 
har levet før os og vi, der lever nu. Med Niels Hansen Kypper fra 
Emmerlev som eksempel skal artiklen belyse, hvordan et menneskes 
liv, levet for et par hundrede år siden, kan belyses ud fra almindeligt 
tilgængelige kilder som kirkebøger, folketællingslister, jordebøger og 
skifteprotokoller. Oplysningerne er spredte og fa, men tilsammen 
kan de væve det billede, der synliggør et levet liv.

Kort om Emmerlev sogn
Emmerlev sogn, der i 1960’erne var genstand for en længerevarende 
folkloristisk undersøgelse på initiativ især af Iørn Piø, ligger i det 
sydvestligste hjørne af Sønderjylland ud til Vadehavet, lige nord for 
Højer flække. Sognets østgrænse følger Sejrsbæk-lavningen nord på 
til Kogsbøl mose, dets vestgrænse er Vadehavet. Sognets beliggen
hed ved geestranden og vadehavet har betydet, at det har alle slags 
jordforekomster: fygesand, højmose, marskklæg, sandede geestjor- 
der, kærjord men så godt som ingen træbevoksning.

Ligeså afvekslende jordbunden er i Emmerlev sogn, lige så stort 
et kludetæppe har sognets tilhørsforhold gennem de sidste 7-800 år 
været. Sognet var nemlig opdelt på kryds og tværs i hertugelige dele, 
hvor tysk var skole- og retssprog og i kongerigske dele (enklaveom
råder), hvor kirke-, skole- og retssproget altid har været dansk Først 
efter 1864 ophørte den blandede opdeling, først med tysk styre til 
1920, herefter, som det er vel bekendt, med dansk

Sognet består af forskellige smålandsbyer: Emmerlev, Sønder 
Sejerslev, Nørre Sejerslev, Vester Gammelby, foruden Kærgård og
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Tegning af de Schackenborgske besiddelser i Møgeltønder, Daler, Emmer
ies, Højer, Skast og Randerup fra 1792. På udsnittet af kortet ved den 
markerede pil ligger Nyland, hvor Niels Hansen Kypper havde et kåd- 
nersted fra 1780, (Originalpå Landsarkivet i Aabenraa),
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nogle samlinger af småhuse, der kaldes Nyland, Duborg, Frifelt og 
Hemme. Befolkningen i Emmerlev har altid hovedsageligt ernæret 
sig af jorden, men samtidig har sognet, i lighed med de øvrige sog
ne langs Vadehavet syd for Ribe, fostret mange søfolk, mænd, der 
hentede hele deres udkomme som ansatte i den danske handelsflå
de eller på hollandske og norske hvalfangerbåde, eller som stod til 
søs i vinterhalvåret, mens de om sommeren tjente som karle på gård
ene under høslæt og høst.

Niels Hansen Kypper
Den person - Niels Hansen Kypper - brudstykker af hvis liv og især 
endeligt denne lille beretning omhandler, var netop en mand af 
småbrugskår, der fandt sit udkomme men også sin død på havet.

Betragter man mandens navn, så fortæller det, at Niels var søn af 
Hans, der har været kyper. Betegnelsen kyper kender vi i dag som en 
betegnelse for en vintapper, men i tysk-dansk ordbog fra 1866 er 
Küpper = Küfer = bødker1. Det tyder således på, at Niels Hansen 
Kypper kommer fra en kådnerslægt, der havde landsbymæssig bød- 
keri som bibeskæftigelse. Der findes i kirkebøgerne for Emmerlev 
sogn i 17- og 1800 årene flere med navnet Kypper føjet til sen-nav- 
net og flere af disse betegnes som kådnere.

Da Niels Hansen Kypper dør i slutningen af 1787 angives hans 
alder til 56 år, og han opføres som hjemmehørende i Nyland. Skif
teretssagen føres af Schackenborgs delefoged i Emmerlev sogn 
Christian Tüdtsch fra Kærgård. Skifteretsprotokollen er derfor ført 
på dansk, eftersom Schackenborg var kongerigsk enklave.

En gennemgang af Schackenborg gods’ tilliggende i Emmerlev 
sogn viser, at Greve Hans Schack den 4. november 1673 fik skøde på 
det gods i Emmerlev sogn, der blev tilskødet ham ekstra, her iblandt 
er 4 »forbedeiser« ( sikkert tilføjelser) i Nyland. I jordebogen for 
Schackenborg gods er der i 1792 opført 30 kådnersteder og tre huse 
i Nyland. Det er et af disse, som Niels Hansen Kypper havde i fæste 
ved sin død2.

Vi må tro, at Niels Hansen Kypper er født i Emmerlev sogn, selv 
om det er vanskeligt helt at spore ham. Dels var det således, at Niels
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Hansen Kyppers alder ved dødsfaldet ikke behøver at være den kor
rekte, han kan således både være en smule ældre eller yngre, og dels 
døbes der i begyndelsen af 1730’erne to drengebørn i Emmerlev kir
ke med navnet Niels, sønner af to fædre ved navn Hans, den ene 
døbes 12. søndag efter Trinitatis, altså 23. august, den anden 18. søn
dag efter Trinitatis, altså 4. oktober 1733.

Hvorledes og hvornår Niels Hansen Kypper er blevet styrmand 
vides ikke. Hans liv blev ligeså anonymt som de fleste menneskers 
liv, når et par århundreder er gået, og først i skifteprotokollen for 
Emmerlev sogn 1770-17903 dukker han op som den afdøde part i en 
skiftesag. Forinden har han været anført som død i Emmerlev sogns 
kirkebog.4

Døden på havet
Som omtalt døde Niels Hansen Kypper på havet. Dette er sørgeligt 
nok ikke noget særsyn i Emmerlev sogn ved slutningen af 1700-tal- 
let. I kirkebogen for Emmerlev sogn 1726-1814 har den person, der 
har ført kirkebogen i slutningen af 1700-tallet, under hvert års døde, 
hvor døds- og begravelsesdag blev anført, noteret navnene på de 
personer fra sognet, der døde men ikke blev begravet på Emmerlev 
kirkegård under følgende overskrift: »De som døde i sognet på Deris 
Søereiser i Aar«. Herefter følger navn og ofte betegnelse for profes
sionen, såsom styrmand, matros, skipper, tømrer etc.

For året 1787 var der kun én person: nemlig Niels Hansen Kypper, 
men tæller man antallet på de personer i Emmerlev Sogn, der over 
en tiårig periode døde borte fra hjemmet, får man et nok så sørge
ligt billede af, hvor mange forsørgere eller unge mænd fra sognet, 
der døde på havet. Fra 1777-1786 døde således i alt 39 mænd på 
»deres sørejser«. Fordelt pr. år ser tallene således ud:

1777: 2 mandspersoner 
1778: 4 mandspersoner 
1779: 4 mandspersoner 
1780: 4 mandspersoner 
1781: 7 mandspersoner 
1782: 5 mandspersoner
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1783: 5 mandspersoner 
1784: ingen 
1785: 2 mandspersoner 
1786: 6 mandspersoner5

Tallet er skræmmende højt, når man betænker, at de alle er fra et lil
le tyndt befolket sogn i et udkantsområde. Hvor de forskellige søfolk 
er døde eller gået ned er ikke søgt oplyst i denne forbindelse, men vi 
ved fra skifteprotokollen, at Niels Hansen Kypper gik ned med et 
skib, der var på (handels)rejse fra Norge til København.

Familiefaderen Niels Hansen Kypper
Ved sin død efterlod Niels Hansen Kypper sin hustru Mette Cathri
ne Nielses, der da opgives at være 45 år gammel samt en lille dreng 
Hans, der kun var to år. Det kan lyde underligt, at to så relativt gam
le mennesker kun havde ét lille barn. En gennemgang af fødte og 
døbte i Emmerlev sogns kirkebog for de foregående år viser da også, 
at Mette Cathrine og Niels allerede i 1780 fik en datter Hanne 
Marie, der blev døbt 27. marts 1780. Dette barn er allerede borte fra 
hjemmet inden Niels Hansen Kypper dør. Dog ses hun ikke at være 
død, og der beregnes ved skiftesagens afslutning en arvelod både til 
»første barnet« og til Hans Andersen Nielsen. En gennemgang af 
kirkebøgerne for døde først i 1780’erne viser derimod endnu et pige
barn, unavngivet, men datter af Mette Cathrine og Niels Hansen 
Kypper. Dette lille barn bliver begravet 20. maj 1781,1/4 år gammelt.6 
Hvorfor Hanne Marie ikke boede hjemme vides ikke. Hun kan 
eventuelt være sat i pleje f.eks. hos barnløse slægtninge.

30/11,1783 døbes drengebarnet Hans Andersen, søn af Niels Han
sen Kypper og Mette Cathrine af Nyland i Emmerlev kirke. Det er 
dette barn, der er til stede ved skiftesagen. Alt tyder på, at Niels 
Hansen Kypper har været til søs i en del år, og at han først sent har 
giftet sig med en halvgammel pige fra sognet. Vi ser også af ind- 
fæstningsdatoen i Schackenborgs Jordebog, at Niels Hansen Kypper 
først kort før datteren Hanne Maries dåb i-marts 1780 har overtaget 
et halvt kåd i Nyland efter en Jens Paulsen.7 Vi kan dog ikke få veri
ficeret Niels Hansen Kyppers ægteskab med Mette Cathrine, idet 
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vielsesprotokolleme mangler for Emmerlev sogn i en lang periode i 
1700-tallet.

Skiftesagen
Da meddelelsen om Niels Hansen Kyppers død i slutningen af 1787 
var nået hjem til Emmerlev sogn, måtte den stakkels kone straks i 
gang med en skiftesag. Den gang sad enker ikke i uskiftet bo, men 
måtte svare arvepart af det, som hus og indbo var værd til de efter
levende børn.

Skiftesagen starter 28. december 17878. Til Mette Cathrines bolig 
kommer den dag omtalte delefoged Christian Tüdtsch fra Kærgård 
med to vurderingsmænd. Til stede er desuden Mette Cathrine med 
sønnen Hans og deres værger, to mænd fra sognet.

Her får vi at vide, at Niels Hansen Kyppers hus er på 8 fag: fem 
fag indhus (beboelse) og tre fag udhus. Husets samlede værdi 
opgøres til 90 rdl., mens det samlede bohave opgøres til 34 rdl. 19 
skilling. Blandt nogle af de ting, der vurderes højest er en kakkelovn, 
to stole med lædersæder, en blå fyrrekiste, en metal gryde og en 
tekande. Indboet er ikke righoldigt, men afspejler heller ikke 
ekstrem fattigdom.

På forespørgsel til enken, om hun ved af yderligere værdier, der 
har tilhørt den afdøde, må hun svare, at hun intet kender til, ud over 
det, som måtte forefindes som hendes mands tilgodehavende (altså 
løn) eller i hans efterladte bagage, dersom den findes.

I februar 1788 tillægges boet det beløb, som Niels Hansen Kypper 
ved sin død havde til gode, og som bliver betalt gennem hr. Con- 
ceilsråd Holm. Beløbet er på 39 rdl. og 67> skilling. Så langt så godt, 
men nu begynder man fratræk af den gæld, der er i boet, og som 
beløber sig til 105 rdl. 27% skilling.

Nu mangler kun vurderingen af Niels Hansen Kyppers personli
ge ejendele, altså hans skibskiste, dersom den bliver fundet. Den bli
ver faktisk bjerget, og i april måned 1788 ankommer den til Emmer
lev, hvor skiftesagens sidste akt udspiller sig i Mette Cathrines hus 
28. april, 1788.

Til stede er de samme personer som ved den egentlige skiftesag
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Den side i Emmerlev 
Skifteprotokol, hvor ind
holdet i Niels Hansen 
Kyppers kiste gennemgås. 
(Kopifra Emmerlev skif
teprotokol nr. 2433 F 
1770-1790 s. 172.

fire måneder tidligere, og da alle er forsamlede åbnes skibskisten og 
gennemgangen af indholdet kan begynde.

Kisten indeholder følgende, der fortæller noget om, hvilket udstyr 
en handelsflådens mand havde med sig i 1700-tallets slutning: 

En blå klædekjole (en frakke) 
En blå camisol (en vestetype) 
En brun klædekjole (en frakke)
En blå vest
Et par blå plyds bukser
Et par blå klædebukser
Et par sorte plyds bukser
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En blå og grøn damask undertrøje (til at have under frakken) 
En stribet undertrøje 
En serges undertrøje 
En trykt bomulds undertrøje
Tre skjorter
Seks søkort og to store søbøger

Ud for listen over de tekstiler og de papirgenstande, der var i kisten, 
er der ingen værdiangivelse, og under dem står »hvilket altsammen 
vare gandske fordærvit af Søe Vand og kunde aldeles ikke være til 
mindste Nytte«.9

Foruden de fordærvede beklædningsgenstande, kort og bøger 
indeholder kisten en quadrant, et par skospænder af sølv, et par 
knæspænder af sølv, to urkasser af sølv, en urkæde af sølv samt en lil
le kniv, hvilket sammen med selve skibskisten vurderes til 6 rdl. 25

Enken Mette Cathrine Nielses, der underskrev skifteprotokollen 
»med ført pen« havde således positive værdier på 170 rdl. 32'Z skilling 
men samtidig en gæld på 105 rdl. 27‘X skilling. Tilbage i boet var 
således kun 64 rdl. 33 skilling, hvoraf hun fik det halve 32 rdl. i6'Z 
skilling, mens den anden halvdel deltes i to halvdele til Hans og den, 
der i skiftet betegnes som »førstebarnet« (Hanne Marie?). 32 rdl. i6‘Z 
skilling var ikke nogen stor arv, når man betænker, at Mette Cathri
ne som enke skulle forsørge sig selv og den lille Hans, indtil han som 
18-årig kunne få udbetalt sin arvelod.

Niels Hansen Kyppers familie efter hans død
Hvordan gik det da Niels Hansen Kyppers enke? En tid kan vi føl
ge hende, idet hun ved folketællingen i 1787 opføres som enke, 45 år 
gammel, boende i huset i Nyland sammen med sin søn Hans Niel
sen, 3 år gammel. Hun beskrives som »huuskone og kniplerske«10. 
Endnu i 1802 står Niels Hansen Kypper opført som ejer af det hal
ve kåd i Nyland, hvilket viser, at Mette Cathrine endnu på det tids
punkt bor i huset.11 Senere kan vi ikke følge hende, idet hun ikke kan 
findes død i Emmerlev sogn. Hun kan have giftet sig igen, og i så 
fald vil hun være meget vanskelig at spore i kirkebøgerne. Hun kan
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også på et tidspunkt være flyttet fra sognet, og vil af den grund være 
næsten umulig at finde. Det eneste sikre er, at hun ikke ses død i 
Emmerlev sogn under det navn, hun havde ved Niels Hansen Kyp- 
pers død i 1787.

Hvis vi forsøger at følge sønnen Hans Andersen Nielsen, så kun
ne noget tyde på, at han er den dreng, Hans Andersen i Emmerlev, 
der dør 7 år gammel og begraves på Emmerlev kirkegård 26. maj 
I793-12

Hvis Hans Andersen Nielsen dør 7 år gammel, og Hanne Marie 
ikke figurerer mere, ender Niels Hansen Kyppers direkte slægt her, 
mærkeligt hurtigt glemt og borte, uden andre tegn på det liv, han 
havde levet, end de gængse, som kirkebøger, folketællinger og skif
teprotokoller afslører. Alligevel kan en sådan anonym skæbne og 
hans familie ved de fa kilders hjælp træde frem for os som menne
sker, vi kan forstå og føle med, og det opleves faktisk ganske betryg
gende og opløftende og netop meget menneskeligt.

Tillykke Piø fra Emmerlev, et udkantsområde i Danmark
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KNUD PRANGE

»Ølet at blive livlig at dricke«

Mads Lauridsen blev født i Harlev Præstegård d. 15. september 1652 
om morgenen mellem klokken 8 og 9. Elleve dage senere blev han 
døbt af sin far, sognepræsten, og han fik navnet Mads efter sin mor
fader, den tidligere præst i sognet. Mads var ætling af et præstedy- 
nasti, ikke blot far og morfar, men også oldefar og tipoldefar havde 
lige siden reformationen i tur og orden beklædt det gode embede og 
boet i den store og herlige præstegård i Harlev. To af Mads’ brødre 
blev præster og en søster blev gift med en præst, så det har sikkert 
også været meningen at Mads skulle holdes til bogen. Fra han var 6 
til han blev 14 år, fik han i hvert fald privat information hjemme, 
måske af faderen. Det var han i hvert fald kapabel til, for før han blev 
præst havde han først været 2.-lektiehører i Randers Latinskole og 
siden i fire år privatlærer for Århusbispens børn.

De 8 års undervisning skulle vel have ført frem til at Mads lige
som broderen blev sat i Århus Latinskole, men i 1666 forlod han 
hjemmet og »kom d. 23. august til Søren Lett udi Harlev og med 
hans børn blev informert udi regning og skrivning.« Det er ikke 
godt at vide hvad grunden var. Måske har Mads været doven eller 
lidt tung i det, så man har villet gøre en sidste pædagogisk kraftan
strengelse ved fremmed hjælp. Måske har far og søn ikke kunnet så 
godt sammen. Faderen synes at have været noget af et stuemenne
ske, der overlod præstegårdens drift til sin svigerfar, og som heller 
ikke var interesseret i præstegårdens store have. Det siges i hvert fald 
lidt senere at »der er ingen urtehave eller anden frugthave med 
frugttræer enten af den ene slags eller den anden.« Det kan være at 
Mads var mere til udendørsliv og at han ikke brød sig om at terpe 
latin, og det kan jo have givet gnidninger.

Hvad grunden end var, så blev Mads dog ikke sendt til vildtfrem
mede mennesker. Søren Lett, som nu blev hans plejefar, boede på

»ØLET AT BLIVE LIVLIG AT DRICKE« 22Ç



den store gård Harlevholm, og han havde været gift med Mads Lau- 
ridsens moster, Ane. De havde en søn der var jævnaldrende med 
fætteren Mads, og dertil kom så en flok på efterhånden 9 børn som 
Søren Lett fik med sin anden kone, Edel Christensdatter. Der har 
sikkert været mere livligt på Harlevholm end i præstegården. Op
holdet skulle imidlertid blive kort, for efter godt et års forløb forlod 
den 15-årige Mads Harlevholm d. 2. oktober 1667, tilsyneladende ret 
brat. Og hvad mere mærkeligt er, i de næste 15 år er han som sunket 
i jorden.

Den mærkelige stambog
Foran mig ligger en nydelig lille bog i sort skindbind. Den har 
oprindelig tilhørt en teolog, Christen Nielsen Randers, som har fået 
sine professorer og adskillige adelige til at skrive bibelsteder og cita
ter fra klassikerne i den. Alle disse optegnelser stammer fra årene 
1643-45, men så er der et langt hul; den næste optegnelse er fra 1682, 
og nu er det pludselig Mads Lauridsen der fører pennen. Det har 
ikke været muligt at finde noget tilknytningspunkt mellem de to 
mænd. Christen Nielsen Randers er måske identisk med en mand 
der blev præst i Skåne 1676, så hvis Mads Lauridsen har overtaget 
bogen direkte fra ham, kan det måske betyde at Mads har deltaget i 
den skånske krig som netop udspillede sig i årene 1675-79.

Samtidig med at stambogen skiftede ejer, skiftede den også ka
rakter og blev til en personlig optegnelsesbog. Mads Lauridsen ind
leder med at skrive at »anno 1652 d. 15. september da blev jeg født udi 
Harlev Præstegård« og han fortsætter med at fortælle at »jeg kom 
her til stæden anno 82, også i september.« Hvorfor han kom til »stæ- 
den« - Harlev eller Harlevholm - på netop den tid er ikke godt at 
vide, men tidspunktet må siges at have været velvalgt. Netop i sep
tember 1682 døde nemlig hans »stedfar« Søren Lett på Harlevholm, 
og da der blev holdt skifte efter ham d. 23. oktober mødte enken 
Edel Christensdatter op med ikke blot sine og den afdødes 9 børn, 
men tillige med sin »trolovede fæstemand Mads Lauridsen.« Kort 
tid efter blev de gift og Mads Lauridsen var nu gårdmand på Har
levholm og altså samtidig stedfar til de 9 halv- og helvoxne børn
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hvoraf de ældste altså var hans barndomsvenner fra dengang han 
blev »informeret« på gården.

Harlevholm var en god gård med to fæstere som tilsammen hav
de 16 tønder hartkorn. Søren Lett rådede over overstue, lillestue, 
korsstue, storstue og et kammer, og rummene var ganske godt ud
styret med borde og stole, kister og skabe samt adskilligt sølvtøj bl. a. 
en kande der vejede hen mod 800 gram. Besætningen var heller ikke 
dårlig, der var 16 heste, 28 stykker hornkvæg, 10 får, 25 grise, 24 gæs 
og 6 bistokke, og der var tilgodehavender hos andre bønder på 48 
daler. Boet gav et nydeligt overskud på godt 688 rigsdaler hvoraf 
halvdelen tilfaldt enken.

Man kunne nu tro at Mads Lauridsen var kommet på den grøn
ne gren efter 15 måske noget omtumlede år, men de gode tider skul
le ikke vare længe. Allerede efter nogle få måneders ægteskab døde 
Edel Christensdatter, og ved skiftet efter hende d. 1. maj 1683 måtte 
Mads Lauridsen betale sine stedbørn halvdelen af de 358 slettedaler 
boet nu udgjorde. Det må have belastet hans økonomi, og det har 
nok heller ikke været nemt for enkemanden at klare opdragelsen af 
sine yngste stedbørn, men stambogen indeholder ingen oplysninger 
af nogen art fra disse år. Vi skal 16-17 år frem før vi kan læse: »1698 
d. 19. juli blev Johan født.«

Mads Lauridsen var nemlig blevet gift i 1692 med den 12 år yngre 
Abigael Johansdatter Lønborg. Hun var en præstedatter fra Århus, 
og hendes søster var gift med Mads’ bror der ligeledes var præst. Der 
synes nu at være kommet mere fest og glans over livet på Harlev
holm, og der blev holdt mange fester og bryllupper sammen med 
egnens gejstlighed. Ved en enkelt lejlighed klagede herredsfogeden 
ligefrem over at der var udvist for stor overdådighed.

Den pantsatte bonde
Fester koster imidlertid penge, og nu fik Mads Lauridsen igen brug 
for sin stambog, men det var for at føre regnskab med lån og tilba
gebetalinger. Man kan ikke se hvornår gældsstifteiserne er begyndt, 
men det første notat konstaterer noget kort og temmelig ildevars
lende at »1706 da var jeg Anders Ladefoged skyldig 63 daler«. Der-
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efter er afdragene omhyggeligt noteret, men der skulle gå hele 15 år 
før Anders fik betalt de sidste 6 daler »som var resten og er nu betalt 
7. januar 1721«.

Afbetalingerne faldt med større eller mindre mellemrum, og nog
le af dem har nok sammenhæng med at der blev optaget andre lån. 
Man far i hvert fald fornemmelsen af at den gode Mads Lauridsen 
har lånt ethvert sted hvor der var mulighed for at låne. Der opreg
nes en halv snes kreditorer som for exempel broderen der var præst 
i Arhus, brodersønnen der var præst i Harlev, sognets degn, der var 
gift med en niece, nogle af sognets gårdmænd og såmænd også hans 
egen tjenestekarl, Peder Nielsen. Det begynder med at Peder »tid 
efter anden« låner sin husbond 14 daler i sommeren 1708, men efter 
nye lån og afbetalinger (bl. a. i form af vadmel og lærred til skjorter), 
er gældsposten i 1712 løbet op til 36 daler. Mads Lauridsen synes 
ærligt at have bestræbt sig for at være en god skyldner. Tilbagebeta
linger er noteret og gældsposter er streget ud, men ikke alle synes at 
have været helt trygge ved at punge ud. Da Mads lånte 10 daler af 
en gårdmand i Skibby »satte jeg ham 1 sølvbæger og 2 sølvskeer i 
pant«.

Hvad blev nu de mange penge brugt til? En del er nok gået til sel
skabelighed, men det fremgår af bogen at gælden tit er stiftet for at 
betale skat, en enkelt gang til at finansiere en rejse. Især de to første 
årtier efter 1700 har været strenge, og det var jo også den store nor
diske krigs tid med mange skatter. Det har nok heller ikke gjort det 
bedre at Mads’ kone, Abigael, blev syg og døde i 1711, hvad bogen 
omhyggeligt noterer. På det tidspunkt har der næppe været mange 
penge på Harlevholm. Der blev i hvert fald ikke foretaget nogen 
egentlig boopgørelse, og sønnen fik ikke udbetalt sin mødrene arv. 
Mads lovede at give ham en kristelig opdragelse, men arven, der 
blev anslået til 100 rigsdaler, blev foreløbig stående i gården - rente
frit.

Mads Lauridsen kom nu ikke til at sidde længe som enkemand, 
for allerede 1712 giftede han sig igen i hvilken anledning han lånte 12 
daler til brylluppet. Den sidste gældspost der er noteret er fra 1720, 
og det ser ud som om freden har medført lidt mildere forhold for 
den snart 70-årige mand. De følgende år ved vi kun lidt om. 11730
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blev Mads Lauridsen enkemand for tredje gang, men nu giftede han 
sig ikke igen. På det tidspunkt havde han nok forlængst overladt 
Harlevholm til sønnen og var gået på aftægt. Man kan håbe at han 
har haft nogle ubekymrede år indtil han døde i 1743 i en alder af 90 
år og 3 måneder. Det blev hans brodersøns svigersøn der begravede 
ham - slægten holdt nemlig stadig fast ved det gode sognekald.

Hvad skrev bønder om?
De såkaldte bondedagbøger har i de senere år optaget forskningen. 
Det er med god grund, for det er en fascinerende kildetype, men den 
skal tolkes med forsigtighed. En og anden forsker har undret sig 
over at bønderne for exempel ikke skrev om stavnsbåndets ophævel
se eller enevældens afskaffelse og den nye grundlov - betød disse 
store begivenheder ikke noget for bønderne, var det virkelig ikke 
noget der optog dem? Bøndernes tavshed om disse omvæltninger 
bør måske ikke forbavse os. Hvad skriver vi nemlig selv i vore dag
bøger, om vi da overhovedet nedfælder vore tanker på papir? Skriver 
vi om resultatet af EU-afstemningerne, folketingsvalgene eller andre 
skelsættende begivenheder? Langtfra altid. Vi er udmærket klar over 
hvad vi selv mener om EU og om valgresultatet, det har vi ikke nød
vendigvis behov for at skrive ned i et så privat papir som en dagbog 
jo er. Der var og er derimod mange andre mere hverdagsagtige og 
nære ting som det kunne være praktisk at notere sig.

Det ser vi i hvert fald i Mads Lauridsens og hans efterkommeres 
optegnelsesbog. Her bliver stavnsbåndet hverken indført eller 
ophævet, og der er ingen betragtninger over begivenhederne i 1848, 
men her optegnes - først og fremmest - gældsposterne og afdrage
ne, en specifikation over hvad der skal betales i kop- og kvægskat, 
men også notatet om konens død og sønnens fødsel. Det er altså de 
meget nære ting der blev ført ind i bogen, og den samme linje fulg
te Mads’ efterkommere. I 8 slægtled har vi alle omhyggeligt noteret 
navne og fødselsdatoer på vore børn (den sidste indførsel er dateret 
i960), men ind imellem er der dog også andre optegnelser. En enkelt 
notits kunne se ud som udkast til en gravskrift:
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Her under hviler nu den i live
Nu hos Gud hvis legem vi
dog

- her har skriveren givet op.

Mere muntert er følgende vers:

Nest Himlens Gud
en dydig brud
og kiære ægtemag
er mandens gavn
når han i favn
tillader den at tages.

Verset er dateret 12. marts 1760 hvad der ikke stemmer med noget 
bryllup i familien. Man kunne vente der var tale om en afskrift af et 
vers, men ubehjælpsomheden kan på den anden side friste til at tro 
at et af slægtens medlemmer selv har forsøgt sig som digter.

Fra det mere hverdagsagtige plan finder vi nogle særdeles prak
tiske husråd.

At en qvinde snart kan føde
riv Rasmartand blandet med 5 dråber Raffolie og indgiv udi vin 
eller øl varm
hun føder strax.

Der er også en nyttig opskrift på »øll ædicke«. Man skal tage øl som 
ikke er for hummelstærkt, syde det og lade det blive koldt. Når man 
så tilsætter surdej og stegte eller brændte ærter, har man snart god 
eddike. Bogen svigter heller ikke hvis man har en eller anden ska
vank Man kan for exempel drikke et afkog af svesker, og peberrod 
kogt i tyndt øl synes også at have en forunderlig virkning. Allerbedst 
er måske brændevin tilsat »Dyvels Rad og Ansion Rad« - »drik 
deraf når du kommer til syge, da skader det dig ikke i hvad sygen er«.

En hel side er afsat til diverse opskrifter på at fa »sur øll at brin-
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ge til rette igen«. Her optræder ingredienser som hvede, violrod, nel
like, laurbær, muskat og kalmus. Ved at anvende disse midler kan 
man reparere på den drik der er blevet »sur og sort« for at opnå »ølet 
at blive livlig at dricke«.

Her er der tale om helt basale forhold: fødsler, kurering af syg
domme og det uundværlige øl. Vin hørte ikke hverdagen til, vandet 
var dårligt og næppe særlig sundt, så øllet spillede en stor rolle for 
livets opretholdelse. Blev det surt og dårligt, var disse husråd gode at 
ty til. I dag ville vi måske bruge ordene genbrug og ressourcebe
vidsthed, andre ville sige at den hårde nød tvang bønderne til at 
udnytte hvad de havde til sidste dråbe. Men man kunne også fore
stille sig, at sund bondefornuft bød, at man ikke smed øl ud fordi det 
havde tabt kraften, når ellers det var muligt at give det nyt liv. Man 
omgås varsomt med Vorherres gode gaver.

Og netop med den tanke i baghovedet skal der her siges tak og til 
lykke til Iørn Piø som gennem studier og formidling i en menne
skealder har givet fornyet liv og kraft til dansk folkemindeforskning 
så »Ølet - igen - blev livlig at dricke«.

Ovenstående bygger først og fremmest på S. Leth Danielsens to artikler: Fra Harlev 
Sogn i gamle Dage og En gammel Slægt fra Skibby (Aarbøger ... for Aarhus Stift 1921 
og 1928), E. Marquard: Slægten Lønborg ... (Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk, bd. 4, 
1907), de relevante arkivalier samt »Stambogen«, som er i privat eje.

»ØLET AT BLIVE LIVLIG AT DRICKE« 235



HOLGER RASMUSSEN

Gravminder af træ

»Paa selve Fovlum Kirkegaard groede Lyngen nok saa frodig, og 
Heden gik mod Syd og Øst lige ind til Kirkegaardsdiget. Det, jeg 
særlig lagde Mærke til her, var Ligtræerne af Egestammer, der laa 
paa Gravene og saa ud til at være meget gamle«. Sådan beretter E. 
Tang Kristensen i Minder og Oplevelser fra en af sine optegnelses
rejser.

Sådanne trægravminder skal her omtales nærmere. De udgør 
blandt danske gravminder en mere beskeden og så godt som for
svunden bestand. Da Kai Uldall i 1931 i artiklen »Gravtræ og Grav
ramme« behandlede dette emne, byggede han på et personligt kend
skab til danske kirkers inventar og på omtalen i litteraturen. Nu sker 
i værket »Danmarks Kirker« en registrering af såvel bevarede som 
tabte gravminder af træ, så når værket engang er afsluttet, kan fore
komsten og den lokale fordeling ses. Allerede nu er det interessant 
at mærke sig, at Bornholm er uden eksempler.

Gravminderne af træ falder i to kategorier: Gravramme og grav
træ eller ligtræ, som det også benævnes. Af gravrammeme har flest 
overlevet, fordi de fik plads inde i kirkerummet og derved blev bedre 
beskyttet end ude på kirkegården, hvor de var udsat for vejr og vind. 
Oprindelig var begravelser inde i kirken forbeholdt de aller fornem
ste, hvis gravplads kunne markeres ved fritstående sarkofager. Sene
re, da begravelsespladsen her udstraktes til andre dødelige, således 
mange præster, blev deres grave markeret ved ligsten ofte forsynet 
med trærammer alt i plan med kirkegulvet, så de ikke var til hinder 
for færdslen. Kun rent undtagelsesvis er adelige ligsten forsynet med 
en træramme som i Ahlefeldtemes gravkapel ved Kliplev kirke. 
Herom har C. A. Jensen bemærket: »Kombinationen figursten- 
træramme forekommer overhovedet ikke andetsteds, medens »grav
rammer« med indskrifter og udfyldte af lerfliser eller glatte sten ialt-
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fald lidt senere hyppigt har tjent mindre bemidlede som surrogat for 
»rigtige« gravsten«.

Hovedparten af de bevarede gravrammer inde i kirken hører til 
præstebegravelser fra 1600-årene. Gravrammer blev også lagt over 
grave på kirkegården. Fra Vor Frue kirke i Kalundborg oplyses 1754, 
at »der betales 4 rdl. for en træramme, hvori var indlagt to små sten 
at lægge over graven for købmandskarl Peder Jørgensen Fogh«. Og 
1758 betales samme beløb »for en træramme med to små sten i at 
lægge over boedreng hos Helge Bruun Rasmus Mogensens grav«. 
Begge gravminder var på kirkegården.

I 1931 oplyste Laurits Jensen, Stenstrup Museum til Uldall, at 
på kirkegårdene anvendtes »en karm om gravtuen i kisteform, på 
karmen var i almindelighed med sorte bogstaver malet afdødes 
navn, indeni karmen var så plantet £ eks. roser. I mit barndomshjem 
var brædderne af disse karme fra familiegravstedet taget hjem og 
opbevaredes ovenpå hanebåndene over stueloftet«. At gravram- 
meme forhen satte sit præg på kirkegårdene, fremgår af H. Leer- 
bechs beskrivelse af Ringe sogn fra 1826, hvor det hedder, at kirke
gården i senere tid er blevet mere forskønnet, idet »man har afskaf
fet de sædvanlige smagløse Trærammer, som tilforn bedækkede 
Gravene«.

Det andet gravminde af træ, gravtræ eller ligtræ, er af Uldall 
beskrevet som »det høje Gravtræ, en mere eller mindre tildannet og 
snitværkprydet, lige træstamme, lagt ovenpå graven i dennes fulde 
længde«. Formen tillod ikke, at de anvendtes over begravelser inde i 
kirken. Til gengæld var de nok bedre egnede til at beskytte gravene 
på kirkegårdene end de spinklere gravrammer. Uldall lægger ialtfald 
vægt på, at »i de barske nord- og vestjyske sogne, hvor storm og 
sandflugt lod kirkegårdene nøgne, holdt de svære gravtræer sig læn
gere end i de mildere landsdele, fordi de var en af de få brugelige 
gravmindeformer«.

Den almindeligste type af det høje gravtræ har cylindrisk eller 
halvcylindrisk form. Et sådant beskrev J.N.Wilse i sine rejseiagt
tagelser 1798 fra Søndbjerg kirke, hvor hans far havde været præst: 
»Paa Kirkegaarden bruger man for Liigstene halve Cylindre, omgiv
ne af en udstaaende Rand, altsammen dannet af en stor Ege-Klods;
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om Cylindrene ere Linier med ophævede Bogstaver udskaarne, 
ligesaa paa den udstaaende Rand. Man tiærer alt over, for deslænge
re at bevare samme«.

Gravmindet af den beskrevne form er taget op til diskussion i 
Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder af Erik Moltke, 
der benævner den romanske gravsten (en halv eller næsten trekvart
cylindrisk, på undersiden og for enderne flad sten) for »gravtræ- 
typen«. Så kaldet p.gr. af sin lighed med i6-i8oo-tallets gravtræer, 
der formentlig opr. er symbol på kisten ... »Gravtræ-typen« er sik
kert et i sten omsat gravtræ, som kun velhavere kunne tillade sig; det 
må antages, at egl. gravtræer også i middelalderen har eksisteret side 
om side med de i sten udførte«. Et synspunkt, som Uldall havde 
fremført, idet han betragtede det som givet, at gravtræet havde »haft 
plads blandt vore ældste gravmæler fra kristen tid«. Den tidligste 
omtale af typen er formodentlig en forordning af 1591 om begravel
ser i Vejle købstad, hvor det bestemmes: »Hvad den Bygning belan
ger, som gøres paa Kirkegaarden med Gravtræer over de døde, skal 
[den] aldeles aflægges ...«

Gravtræer i denne udformning og prydet med udskæringer og 
indskrifter har nok været bondebefolkningens foretrukne gravminde 
fra renæssancen og ned i 1800-årene. Men i den seneste del af for
rige århundrede tog anvendelsen af dem af, selv om de stadig fand
tes i ret stort antal på en del jyske kirkegårde. Wilses beretning fra 
Thyholm og E. Tang Kristensens fra Fovlum er allerede nævnt. Fra 
en anden af sine optegnelsesrejser bemærker han, at han med post
vognen var på vej østpå over St. Brøndum til Lyngby, hvor han beså 
kirken »og lagde Mærke til de mange smaa Grave med Gravtræer 
lidt nordvest for Kirkens Vestgavl... Der laa 12 Børn af den Knud 
Rasmussen, der havde ladet Koret bygge og staffere i 1737«.

Om en anden kirkegård med mange gravtræer findes oplysninger 
i Dansk Folkemuseums brevarkiv, fremkaldt af en avisartikel i Dag
bladet. 1883 skriver landinspektør Norgaard, Silkeborg: »Der findes 
paa Ry Kirkegaard ikke en men mange (5 à 6) af de omtalte Grav
mæler ... De er lidt spidsere mod Øst end mod Vest, bedækkede 
med Indskrifter, men saa overmalede med Tjære, at Indskriften van
skelig kan læses af en uøvet«. Året efter skrev pastor Th. Rørdam,
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Vejlø, at han for flere år siden har set flere af disse gravtræer på Ry 
kirkegård. Men siden da gik der svind i dem.

1908 skrev stud, polyt. Erik Holten til Folkemuseet: »Da jeg for et 
Par Dage siden kom op paa Ry Kirkegaard ved Himmelbjerget, saa 
jeg der, at et af de sidste karakteristiske Ligtræer var borttaget fra 
Graven, hvorpaa det har ligget, og nu lagt til Side. Det var et af de 
runde, ijærede og rigt udskaåme Ligtræer, om hvilket det fortælles, 
at da Prøjserne i en af Krigene saa dem fra Addit Banker, troede de, 
at det var Kanoner, hvormed Kirkebanken i Ry var befæstet«.

11754 pålagde et reskript graveren ved Nr. og Sdr. Sogns kirker i 
Viborg, at han ikke »må lade noget ligtræ eller ligsten føre ind på 
kirkegården eller i kirken, førend han har givet kirkeværgen det til
kende, at kirken kan nyde sin betaling derfor«. Sådanne betalinger 
findes opført i kirkeregnskaberne. Fra S. Olai kirke i Kalundborg 
oplyses fra første halvdel at 1700-årene, at der betaltes 1 rdl. for hvert 
træ. Et andet eksempel fra Vor Frue kirke i Kalundborg vedrører 
degneenken Madame Lund, der døde i 1787. »Samme år gav hendes 
arvinger 3 rdl. 2 mk. for et gravtræ, som skulle ligge urørt i 20 år, om 
det kunne konserveres så længe«. Lignende afgifter modtog kirken i 
Uvelse i perioden 1799-1830, og derudover fik kirken også indtægter 
ved salg af gamle ligtræer.

På den nævnte måde kunne man således skaffe sig et ligtræ, men 
måtte så eventuelt rette på indskrifter og muligvis på udsmykning. 
Den anden - og sandsynligvis vanligere - måde var at bestille grav
mindet hos en »træmand«. Uldall nævner »en vis Per Hjulmand i 
Ry« som virksom på dette felt. Men først med udgivelsen af Rok
kedrejerbogen er der skabt belæg for en fremstilling af gravtræer i 
større stil. Desværre lider manuskriptet af, at dele af fremstillingen 
er gået tabt ved musegnav, og det netop ved redegørelsen for grav- 
træ-fremstillingen.

Forfatteren af bogen Søren Christensen fødtes i Als sogn i Him
merland 1679 og døde sammesteds 1765. Han ernærede sig ved at 
dreje rokke, bygge kåge, binde bøger ind og altså skære gravminder. 
Om sin virksomhed som gravtræproducent skriver han: »Ao. 1700 
giorde jeg det første graftræe, som blev lagt paa en mand af Huurup 
nafnlig Christen Pedersøn gi. 94 aar. Siden hvert aar giort graftræer
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til denne dag for saa mange, at er de nu utallige ...« Her sætter 
musegnavene desværre ind, men kirkegårdene, hvortil han har le
veret, opregnes. Det bliver ialt 12, de fleste i Ålborg amt, men Mari
ager og kirkebyer syd for Mariager fjord er rigeligt repræsenteret. 
Desuden et par stykker i Vendsyssel og et enkelt i Salling. Blot fra 
Mou opgives 14, »som jeg har giort«. 1762 slutter han produktionen. 
Da »giorde jeg det sidste ligtræ, som jeg giør mens jeg lefver, efter at 
jeg siden 1700 hafver giort baade træer og rammer«.
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ULLA HAASTRUP

Den mærkelige Tutivillus og stænke- 
degnen i Roskilde Domkirke

Lige ved indgangen til den hellige Birgittes kapel i Roskilde dom
kirke er malet en djævlefigur, der skriver. Dette kalkmaleri har stået 
fremme helt til 1700-tallet, hvor det stadig omtales i litteraturen.1

Kapellet er opført af bisp Oluf Mortensen Baden i 1460’me og var 
fra starten indviet til den hellige Birgitta af Vadstena. Hvælvet og to 
af væggene har bevaret en fornem kalkmalet udsmykning, som er 
dateret 1511 ved indskrifter.

Ud mod kirken er kapellet åbent i en stor, rigt profileret spidsbue. 
Den er bemalet med ornamenter svarende til dekorationerne inde i 
det kongelige gravkapel, som kaldes Hellig tre konger kapellet.2 Det 
blev oprettet og indviet i 1464 til gravkapel for kong Christian I. og 
dronning Dorothea. På den store granit midtsøjle, der bærer hvæl
vingerne, er på kapitælet foruden det Oldenburgske og det Bran- 
denburgske rigsvåben også bisp Oluf Mortensen Badens våben.

Der findes på vestvæggen i Birgittas kapel nogle tofarvede ranker 
over vinduet, de ligner også rankerne i Hellig tre kongers kapel, men 
er helt forskellige fra de tætte grønne ranker med svulmende blade 
og frugter, som er så karakteristiske for udsmykningen fra 1511.

Kalkmalerierne i Birgittas kapel blev afdækket i 1856 (hvælvingen) 
og i 1863 færdiggjort af Jacob Kornerup. Dengang - som nu - er det 
vanskeligt at skelne lagdelingen mellem to udsmykninger, som 
måske er malet med kun 50 års mellemrum. Derfor kan dele af et 
malelag komme til at stå fremme mellem de senere kalkmalerier. I 
denne sammenhæng ville det være interessant at fa konstateret, om 
figurmaleriet ved arkaden ind til kirken er fra 1460’rne og evt. opmå
let i 1511 eller nymalet sammen med den øvrige udsmykning fra 1511.

Danmarks Kirker beskrev i 1951 kapellets bemaling ved arkaden
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på følgende måde:31 vestsiden er forneden malet »... en Djævel med 
Hestehov paa den ene og Kløer paa den anden Fod. Han har Skri
vetavle, Blækhus og Pennefjer, og paa et Skriftbaand læses: »Scribo 
tardantes et vana loquendo vagantes«. (»Jeg skriver dem op, som 
kommer for sent, og driver om med tom Snak.«) Nederst samme
steds en Martyr med Palmegren, ikke nærmere bestemmelig. Ar
kadebuens Ornamentik har Bladværk, som i Helligtrekongers Kapel 
og Malingen her er maaske noget ældre end den øvrige i Kapellet.«

Det spændende motiv med djævelen vil jeg prøve at analysere lidt 
nærmere. Han er grønmålet, de fleste senmiddelalderlige djævle 
plejer at være rødbrune. Han sidder i ranken med fugleklobenet, og 
benet med hestehoven har han trukket op under sig. Benene er for
mentlig nymalede af Jacob Kornerup, da dette parti af kalkmaleriet 
mangler på hans akvarel fra afdækningen. Djævelen har en lille, kort 
hale og et menneskelignende hoved med spidse ører. Djævelen har 
ikke horn. Ansigtet er malet i en face, som er kendemærket for det 
guddommelige - eller som her for det omvendte, vrængende, onde 
modbillede, Djævelen.41 venstre hånd holder han en trekantet gen
stand med den spidsvinklede ende nedad. En skriveplade er det 
ikke, snarere et pergamentstykke. En fjerpen ses i hans højre hånd. 
Ved hans side står en lille tønde med en pen i, altså en usædvanlig 
stor beholder til blæk

Fremstillingen svarer til den specielle djævel, skrivedjævelen Tuti- 
villus. Denne djævel kendes fra senromansk tid i Europa og i Dan
mark5 Både i skriftlige kilder og i billeder, sådan som det allerede i 
1964 blev beskrevet af Holger Rasmussen i hans grundlæggende 
artikel »Djævelen og de sladdervorne kvinder« og igen i 1972.6

Jeg vil kun omtale nogle af de danske kalkmaleriers fremstillinger 
af skrivedjævelen.7 Det er ikke her mit formål at give en samlet iko
nografisk gennemgang af de enkelte, interessante motiver, men en 
uddybning af skrivedjævelen i Roskilde, især af dennes specielle ind
skrift.

I lyset af de nu fire nye eksempler på Tutivillus-motivet, som er 
fremkommet efter Holger Rasmussens artikel, kan de danske kalk
malerier vel siges at bringe meget nyt materiale til hele den store 
skriftlige og mundtligt overleverede, europæiske og danske tradi- 
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Birgittes Kapel,
Roskilde Dom

kirke.

tion. Historien om skrivedjævelen er variabel i tid og sted. Hoved
motivet er, at en djævel noterer på et skind, hvad folk snakker under 
messen, og hvad gejstligheden begår af latinske fejl. En person ser, 
at djævelen trækker i skindet for at få bedre plads at skrive på. 
Djævelen river skindet i stykker og falder bagover. Optrinet bliver til 
en moralsk fortælling, som var brugbar både i prædiken og i kirkens 
kalkmalerier for menigheden.
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En af de fineste Tutivillusfremstillinger fra 2. fjerdedel af 1400- 
tallet i Danmark er fundet i 1981/82 i Rørby kirke, Sjælland.8 En 
spidsnæset djævel skriver i en bog oven i købet på dansk »Tw gløm
mer/ iek gømer« (du glemmer/ jeg gemmer (husker). Denne trussel 
er henvendt til hvælvkappens øvrige figurer, en række personer af 
begge køn, der snakker oppe på et pulpitur. Også her er en djævel. 
Han skriver ikke, men over hans hoved er et skriftbånd, hvor han til 
Tutivillus siger: »Scribe blasfemantes« (Skriv dem op, der taler guds
bespotteligt). To af personerne på pulpituret peger ned på en stor 
vrængende mand, som sidder under det. De siger på skriftbåndet: 
»See hanom«. Rørby kalkmaleriernes sammmenhængende fremstil
ling af Tutivillus-motivet er det mest udførlige og rige, som til nu er 
afdækket i Danmark Skrivedjævelen og den trusel om straf, som 
hans notater indebærer, er i Rørby kirke klart sammenkoblet med 
vesthvælvets tre andre kapper, som alle handler om Dommens dag, 
straf og frelse.

Skrivedjævelen i Birgitte kapellet i Roskilde er derimod en djævel, 
der ifølge den for motivet usædvanlige indskrift noterer, hvem der 
kommer for sent, og hvem som driver rundt med tom snak. Om
kring djævelen ses ingen talende kvinder eller andre kirkegængere. 
Hvem er det, han skriver op på skindet?

Analyserer man figuren under djævelen, helt nede i niveau med 
beskueren i kapellet, så er her bevaret en stående figur fra over hof
tehøjde. Han bærer en hvid dragt med vide ærmer, og holder i høj
re løftede hånd det, som Danmarks Kirker beskriver som en »pal
megren«. Denne palmegren er ikke grøn, men malet med sort streg. 
Genstanden ligner nærmest en lille fastelavnskølle, hvorfra der 
udgår tre sorte duske fra den ene side og to fra den anden. Den 
stående mand er skægløs med et fint malet ungdommeligt ansigt. 
Han har skulderlangt, løsthængende mørkt hår. Om hans hoved er 
ingen glorie - og det har der aldrig været, det fremgår af den tofar
vede originale ranke, der lægger sig tæt ind mod figurens hår.

Hvis man sammenholder denne figur med Tutivillus ovenover, 
kan man måske finde en forklaring på »martyren«. Ved de store 
domkirker havde man såkaldte »stænkedegne«, som var med til mes
serne og begravelserne og stænkede vievand med en vievands-kost.9
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Nikolaus' grav i Vigersted kirke.

Korskolarerne skulle møde i den hvide korskjorte, et løst nedfalden
de klædebon med meget vide ærmer (B. Kornerup). De fungerede 
som kapeldegne, som stænkedegne, der stænkede vievandet.

Hvordan så en vievandskost ud? I Vigersted kirke findes et kalk
maleri af den hellige Nikolaus begravelse. Det er malet omkring 
midten af 1400-tallet og ved kisten står en person, som i hånden hol
der en vievandskost, der er udformet på næsten samme måde, som 
den genstand »martyren« her holder i hånden.

Altså er min hypotese følgende. Nederst i niveau med de besø
gende og peblingene, står stænkedegnen med sit attribut, vievands
kosten. Ved at se Tutivillus i sammenhæng med stænkedegnen, kan 
man forstå den specielle indskrift, som ellers gør Tutivillusfremstil- 
lingen så atypisk. Han skriver de forsinkede og snakkende op.

Til den almindelige katolske messe var det at komme for sent ikke 
særligt betydningsfuldt for almindelige kirkegængere. Det vigtigste 
var, at man så messeunderet, ellers kunne man komme og gå.

Når Tutivillus på billedet her mangler ledsagelse af de personer, 
han noterer om, kan det være fordi, det er de disciple, der kommer
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ind i kapellet gennem spidsbuen, som han tænkes at henvende sig 
til.

Men har der været skoleundervisning i den hellige Birgittas ka
pel? Vi ved det ikke, men kan man tro på, at »martyren« er en stæn- 
kedegn, kan kapellet måske tænkes at have været undervisningssted 
for f.eks. kordrengene, når de skulle deltage i messehandlingen.

Uventet og usædvanligt kan jeg finde argumenter for min teori 
hos Peder Syv: Danske Ordsprog fra 1688.10 Under rubrikken »Kir
ke, Kirkebetjente og Derhen hørende« står følgende: ... Efter en 
almen opfordring fra Skolemesteren til disciplen: »Avdire aut ire 
necesse est tibi«, skriver Peder Syv: »I S. Birgittas Kapel ved Roskild 
Domkirke under hvelningen er maled Satan med et Skrivetøj og et 
kalveskind/som hand udstrekker og vil have større; hvor paa staar 
skrevet: Scribo tardantes et vana loqvendo vagantes.«

Peder Syv beskriver således indirekte historien om Tutivillus (skin
det som skal udstrækkes) og han kobler indskriften sammen med et 
andet ordsprog om kirkegang, skolemesteren og disciplen.

Hvis min analyse af Tutivillus i denne bestemte funktion og i 
kombination med stænkedegnen er rigtig, har vi her i Roskilde 
domkirke i S. Birgittes kapel med de ualmindelig fine og kunstneri
ske kalkmalerier fra 1511 - eller allerede fra 1460’me - endnu et af de 
i dag nu tre bevarede danske billeder af en middelalderlig lærer. Ikke 
lærer for Jesusbarnet, men stænkedegn for peblingene i Roskilde 
domkirke.11

Noter:

1. Kapellets udsmykning og interessante billedprogram vil jeg ikke komme ind på i 
denne lille artikel. I Danmarks Kirker, Saxtorph, Niels M.: Danmarks Kalkmaleri
er, Kbh. 1986, p. 80 og i Haastrup, Ulla, red.: Danske Kalkmalerier. Sengotik 1500- 
1536, Kbh. 1992, artikel 20, Anette Kruse, samt i katalogteksten omtales kalkmale
rierne og deres motiver. Billedteksten til Tutivillus s. 131 er skrevet af U. Haastrup.

2. Haastrup, Ulla og Robert Egevang, red.; Danske kalkmalerier. Gotik 1375-1475, 
Kbh. 1985, artikel 67, Dorthe Falcon Møller og 68, Karin Kryger.

3. Danmarks Kirker, Københavns Amt, Roskilde domkirke, Kbh. 1951, s. 1605 f.
4. Haastrup, Ulla: »Zannermasken in Profil und en face. Die Bedeutung der Ge

sichtsstellung in der mittelalterlichen Symbolsprache«, in Kröll, Katrin und Hugo
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Steger (Hg.): Mein ganzer Körper ist Gesicht. Groteske Darstellungen in der euro
päischen Kunst und Literatur des Mittelalters. Freiburg im Breisgau 1994, s. 313- 
334» Hl-

5. Tutivillus-motivet er fandet i 1968 i Gammelsogn kirke, Jylland. Her er djævelen 
som en stor, løveagtig, stående figur med skriftbånd i hånden. Han læner sig ind 
over et par for at lytte, men to engle står vagt ved deres side. Dateringen af moti
vet er omstridt, enten 0.1400 (Saxtorph, op. cit. s. 200 f.) eller senromansk (U. H.). 
1977 fandt man i Kværkeby kirke, Sjælland, kalkmalerier fra mellem 1425-50. To 
sladrende kvinder og en djævel med et skriftbånd uden tekst var der også. Smalley, 
Robert og Peder Bøllingtoft: * Kværkeby-malerieme, et konglomerat af tre værk
steders kalkmalerier.«, ICO, 1980,1, s. 1-9, ill. Ulla Haastrup, »Billedprogrammet i 
Kværkeby kirkes kalkmalerier«, ICO, 1980,1, s. 11-15, ill.
1995 fremkom Tutivillus-motivet også i korbuen forneden under kragstenen i 
Ølsted kirke, Jylland. Stadig under konservering. Kun overkroppene af djævlen og 
to kvinder med hatte er bevaret her. De samtalende figurer er malet under billedet 
af en Kain, der bringer sit onde og dårlige komoffer - ikke til Gud i korbuens top, 
men til en siddende djævel. De mærkelige høje hatte har en parallel i Mårslet kir
kes fresker, hvor bruden i Brylluppet i Kana bærer en tilsvarende. Mårslets billeder 
er fra o. 1200.

6. Rasmussen, Holger: »Djævelen og de sladdervorne kvinder. Et kalkmaleri og dets 
forklaring«, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Kbh. 1964, s. 120- 
134. Tutivillus i Roskilde s. 125-128. Samme, »Der schreibende Teufel in Nordeuro
pa«, i Festschrift Matthias Zender. Studien zur Vblkskultur, Sprache und Landes
geschichte, (ed. E. Ennen und G. Wiegelmann), Bonn 1972, s. 455-64. Søren 
Kaspersen, »Kristus på korset og de sladrende kvinder. Om et yndet motiv i nor
disk vægmaleri«, i ICO, Nordisk tidskrift for ikonografi, Stockholm 1984, 2, s. 
29-38.

7. Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, Højbjerg 1978, ill. og tekst om Tutivillus-moti- 
ver s. 62-66.

8. Andersson, Herman og Peder Bøllingtoft: »Rørbys kalkmalerier«, afgangsopgave 
Kunstakademiets Konservatorskole, 1982. Bogvennen 1982, Skrift, Bog og Billede i 
Senmiddelalderens Danmark, Kbh. 1982, Bagside ill. Tutivillus fra Rørby, 
Haastrup, Niels: billedtekst s. 104. Græbe, Henrik og Peder Bøllingtoft, »Rørby 
kirkes kalkmalerier«, i Nationalmuseets Arbejdsmark, Kbh. 1983, s. 68-82, ill. 
Haastrup, Ulla og Robert Egevang, red.: Danske Kalkmalerier. Gotik 1375-1475, 
Kbh. 1985, artiklerne: 18, Peder Bøllingtoft, 19, Henrik Græbe, 20, Erik Skov: Kir
keinventar og Tutivillus, 21, Ulla Haastrup. Saxtorph, op. cit., s. 104 f.

9. Stænkedegn, Kulturhistorisk leksikon for nordisk Middelalder, bd. XV, Skole, spal
te 635. Kbh. 1970, Vagn Skovgaard-Petersen.

10. Kousgård Sørensen, John, udg.: Danmarks gamle Ordsprog, VIL2, Kbh. 1988, nr. 
12636.

11. I Tudse kirke, Sjælland har Isefjordsværkstedet i 2. halvdel af 1400-tallet malet det 
kendte billede af Jesusbarnet i jødeskole. 1994 afdækkedes i korbuen i Tåmborg kir
ke, Sjælland, en række motiver fra Jesu barndom. Øverst ses Maria og Jesus med 
bog over for en lærer. Kalkmaleriet er fra o. 1300. Stænkedegnen i S. Birgittes kapel 
er derimod en lærer for Roskildes disciple.
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NILS-ARVID BRINGÉUS

Tre kistebilder från renässansen

Museet i Sæby vid Jyllandskusten, mitt för Læsø i Kattegatt fick på 
1920-talet mottaga en järnbeslagen brudkista från Boel Mølle i Gæ- 
rum8 socken, nuvarande Nordjyllans amt, fig. 1. Det yngsta farglag- 
ret bär årtalet 1793 och kistan torde ha tillverkats under 1700-talet. 
De tre bräder som bildar locket måste emellertid ha återanvänts, ty 
de bär en typisk renässansdekor. Möjligen kan de ha suttit i en äldre 
kista med samma storlek, ty dekorationen är väl anpassad till kistans 
bredd och längd: ett mittfält, som fyller halva ytan och två omgi
vande bildfält, ungefär hälften så stora. Det är alltså en strängt sym
metrisk komposition och den latinska texten ger full klarhet om vad 
motiven föreställer, nämligen Fortitudo, omgiven av Justicia och 
Temperantia. Det är alltså tre dygdeframställningar som möter oss 
på det uppslagna kistlocket.

Brudkistan hörde till hemgiften, som bruden förde med sig. Inte 
sällan gick den i arv och kunde därvid målas om och förses med den 
nya ägarens initialer. De två cirkelformiga ornamenten på kistans 
framsida kan ha innehållit såväl brudens som brudgummens initialer 
och årtal. I äldre tid var kistfronten i adliga kretsar ofta dekorerad 
med dubbla familjevapen (Bringéus 1985). De vackert formade järn
beslagen utgjorde ett visst skydd mot inbrott samtidigt som de pryd
de kistans väggar och höm. Även locket är försett med profilerade, 
tunnare beslag. Till vänster inne i kistan skymtar den sk kisteläddi- 
kan, där man förvarade mindre tillhörigheter, medan kistan i övrigt 
härbärgerade gångkläder eller sängkläder. Varje person i gården - 
även drängar och pigor - hade sin egen kista och det kunde även fin
nas ytterligare ett antal enklare, omålade kistor.

Men brudkistans dyrbara innehåll kunde också ställas under and
ligt beskydd av jungfru Maria eller något helgon. Det kan vi sluta 
oss till genom de kistebilder som fanns på lockets innersida, antin-
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Fig. i. Kistan från Gœrum i Sæby museum.

gen målade direkt på träet eller i form av ettbladstryck eller kiste
brev, som de kallades i Skåne (Clausen 1985: 15). På Gærum-kistan 
möter vi istället tre dygder: styrkan, rättrådigheten och måttligheten 
i kvinnogestalter, var och en med sin klassiska symbol: Justitia med 
vågskålen och svärdet, Fortitudo med en pelare med ett sönderbru
tet krön samt ett lejon. Temperantia slutligen avbildas med två 
jämnstora krus ur vilka hon häller en vätska ur det ena i det andra. 
De tre dygdeframställningnarna är placerade under var sitt halvcir
kelformat valv. Det mellersta vilar på två kraftiga pelare. De båda 
andra valven har samma tjocklek men det har inte funnits utrymme 
för lika breda pelare. De symmetriska valvsvicklarna är prydda med 
frukter och blad. Själva valvframställningen fungerar som en front 
med titthål in i tre inre bildfält, utförda med ett visst perspektivi- 
stiskt djup med hjälp av örter, träd och i Temperantiafältet ett kyrk-
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torn. Den numera blekta koloriten understryker ytterligare lockets 
dekorativa helhetsverkan.

Det estetiska uttrycket hindrar inte att de tre bilderna har ett all
varligt budskap. De tre kvinnorna i vackert draperade dräkter fram
ställs i action. Justitia håller vågen i jämvikt med ena handen och lyf
ter svärdet med den andra. Fortitudo lutar sig med ena underarmen 
mot pelaren och pekar ner mot lejonet med den andra. Temperantia 
är fullt upptagen med att fördela vin och vatten jämnt i de båda 
krusen.

Renässansen övertog och omformade den medeltida, kyrkliga 
ikonografin, som framställde dödssynder eller laster, som i sin tur 
motsvarades av ett lika antal dygder (Kilström 1958:193 ff., 282 ff.). 
Ofta är det sjutalet som går igen. Men dygdeframställningarna i 
Gærumkistan väcker inga bibliska eller religiösa associationer. Det 
är tvärtom tre av de fyra antika kardinaldygderna vi möter. Vad som 
kan ge dem en religiös anstrykning är vingarna, varigenom de far en 
viss likhet med änglar. Men bevingade varelser fanns också under 
antiken.

Vi närmar oss nu det problem, som givit mig anledning att dryf
ta dekorationerna i kistan: vilka är dygdernas förlagor? Denna fråga 
riktade museiinspektör Bengt Bang Larsen i ett brev till Folklivs
arkivet i Lund för flera år sedan samtidigt som han sände ett foto av 
kistan.

Att peka på bestämda förlagor till dygdeframställningar kan vara 
mycket vanskligt, eftersom de är så vanliga under renässansen. Men 
just det förhållandet att dygderna bär vingar, begränsar antalet tänk
bara förebilder. På Kulturen i Lund finns en 1500-talskista med tre 
skurna, bevingade dygdebilder, bl.a. Fortitudo (en fjärde har fallit 
bort). Förlagan utgöres här av kopparstick av Hans Sebald Beham 
(1500-1550). På Gærumkistan är emellertid lejonet fristående, medan 
det på Behams kopparstick delvis döljer sig bakom pelaren. Också 
Justitia- och Temperantiabilderna på kistan har detaljavvikelser från 
Behams stick.

Som jag tidigare visat - och meddelade Bang Larsen - finns det 
ett grafiskt mellanled, nämligen en bildkatekes, tryckt i Wittenberg 
och känd i fyra upplagor mellan 1558 och 1569, som bygger på
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Fig. 2-4. Justitia, Fortitudo och Temfierantia i bildkatekesen från Wit-

Beham, men har flera detaljavvikelser. Dessa bilder har nyttjats som 
förlaga såväl för en bonadsmålning i Järvsö från omkring 1600, som 
för väggmålningar i Tovastugan i Sörmland från 1641 och för kalk
målningar i Glanshammars kyrka i Närke från 1589 (Bringéus 1969). 
Katekesbilderna visar sig nu även ha varit förlagor till bilderna i 
Gærumkistan, vilket dock inte betyder att »at kisten eller i hvert fald 
udmalingen er svensk« (Bang Larsen 1990:24). Lejonet vid Forti
tudo har samma placering som på katekesbilden. Ett par otydliga 
föremål vid Justitia kan vi med hjälp av katekesbilden tolka som 
dryckeskärl och en måttstock. Pyramiden och trappstegen på Tem- 
perantiamotivet känner vi likaledes igen i katekesen.

Likväl har konstnären inte arbetat slaviskt efter katekesbildema. 
Kuben med klotet har omvandlats till ett kyrktorn med en kupol. 
Justitia håller inte pelarens krön under armen utan det ligger på 
marken, varför armen och handen är fri att peka på lejonet. Den 
flätade järnringen i lejonets mun är ytterligare ett tillskott, som väl 
vill förtydliga lejonets styrka. Den påminner om de smidda järn
ringar i lejonkäftar som är kända från antiken och som förekommer 
på medeltida kyrkodörrar (Karlsson 1984).

Medan katekesens dygdebilder är fristående har kistmålaren 
förbundit dem med varandra, men uppenbarligen hämtat inspira
tion till valvfimdamenten av den kraftiga pelaren på Fortitudomoti- 
vet. De vegetativa elementen har kistmålaren på egen hand tillfört 
bilden, men greppet med en »backstage« finns redan på katekesbil-
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derna. Att målaren följt förlagan även i detta avseende visar att han 
varit en yrkesutbildad hantverksmålare liksom de svenska målare 
som dekorerat bonaden i Järvsö, väggarna i Tovastugan och valven i 
Glanshammars kyrka. Den folkliga konstutvecklingen möter vi först 
under 1700-talet, alltså då brudkistan från Gærum fått sin övriga 
dekoration. Den äldsta katekesupplagans tryckår 1558, är datum post 
quem såväl för de svenska målningarna som för det danska kist
lockets dekoration.

Dessvärre är Gærumkistans tidigare ägare inte kända. Den är i sin 
nuvarande form alltför enkel för att ha haft sitt ursprung i feodal 
miljö. Den har snarare funnits i ett borgerligt hem eller varför inte i 
en prästgård, där bildkatekesen från Wittenberg funnits på bokhyl
lan. Om bruden, som en gång medförde kistan till sitt nya hem, 
kunde leva upp till dygdebildema ifråga om rättrådighet, styrka och 
måttfullhet, var onekligen brudgummen att gratulera.

Litteratur:

Bang Larsen, Bent: Kisten fra Boel Mølle. Sæby Museums Årsskrift 1990. 
Bringéus, Nils-Arvid 1969: Caritas Romana och de bevingade dygdema. Rig. 
Bringéus, Nils-Arvid 1985. En brudkista från Delsbo. Hälsingerunor.
Bringéus, Nils-Arvid 1995: Skånska kistebrev.
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IB VARNILD

Olietryk
- beundret kunstprodukt eller foragtet malerisurrogat

Om olietryk kan man i »Vareleksikon for Papirhandel og Papir
industri« fra 1911 under stikordet Litografi læse: »Det litografiske 
Farvetryk egner sig udmærket til Gengivelse af Akvareller Fresco- 
billeder lader sig ligeledes udmærket gengive. Mere vanskeligt er det 
at levere en god Kopi af Oliemalerier, da Oliefarvens lysende Glans 
er meget svær at opnaa. Olietryk eksisterer ikke; Trykfarverne er de 
selv samme, enten de benyttes til Efterligning af en Akvarel, en Fre
ske eller et Oliemaleri. Men for at efterkomme Publikums Ønsker, 
har man spændt Papiraftryk paa Lærred og Biendramme, tilmed 
saaledes, at det grove Lærreds Textur blev synlig; man har ved Pres
ning efterlignet Originalmaleriets pastøse Steder, og sluttelig givet 
Billedet et dygtigt Lag Fernis; og i Ramme seer det saa omtrent ud 
som et Oliemaleri.«

Olietryk er altså ikke et farvetryk med oliefarver, men betegnelse 
for et litografisk farvetryk, som får en særlig efterbehandling. Lito
grafien - også kaldet stentrykket - blev opfundet i 1798 af Aloys 
Senefelder, men den nye billedtrykmetode slog først rigtigt igennem 
i 1820’eme. I den lille by Neu-Ruppin, som ligger 60 km nordvest 
for Berlin, opstod store billedtrykkerier, som trykte tusindvis af far
vestrålende billedark. Disse billedark blev i begyndelsen trykt med 
sort i den litografiske håndpresse og fik derefter pålagt farver ved 
hjælp af skabeloner. Det var først efter, at den litografiske hurtig
presse var opfundet, at det blev rentabelt at trykke egentlige farveli- 
tografier.

Den litografiske hurtigpresse blev opfundet i 1852, men først rig
tigt udbredt i 1870’erne. Ved denne tid var den traditionelle bolig
indretning på landet ved at gå i opløsning. Bønderne overtog bybo-
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Fig. i. Olietryks
billedet: »Herre frels 
mig« er et symbol på 
troens kraft. Apostlen 
Peter skal prøve at gå 
på vandet^ men hans 
tro er ikke stærk nok.

ernes møbleringsskikke, herunder bl.a. billeder på væggene. Det 
betød, at der kunne sælges billige masseproducerede billeder til en 
ny og stor kundekreds.

I Frankfurt am Main var der i 1845 grundlagt et litografisk billed- 
trykkeri, som kun trykte billeder til ophængning. Trykkeren hed 
Eduard Gustav May, og han trykte bl. a. litografiske billeder i kob
berstikmanér samt reproduktioner af tegninger og malerier. Han 
trykte også genrebilleder, som blev farvelagt med skabelon som de 
tidlige Neu-Ruppinerark.

11870 anskaffede May sin første litografiske hurtigpresse, og i 1878 
havde han 6 maskinpresser, trukket af en dampmaskine. Nu kom der 
gang i olietryksproduktionen, og i 1880erne blev firmaet May- 
Söhne - som det hed fra 1879 - dominerende på olietryksmarkedet.
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May-Söhne standardiserede også papirformaterne. Firmaets olie
tryk blev trykt på kraftigt papir i format 42x32 cm.

Der var andre tyske olietryksproducenter. Firmaet A. May i Dres
den trykte bl. a. aktuelle billeder af paver og fyrster. 11892 indførte 
A. May farvelystrykket, hvormed man kunne nøjes med at trykke 
med fire farver. Det gjorde farvetryk i mindre oplag billigere. 11914 
fusionerede E.G. May-Söhnie i Frankrfort med A. May i Dresden 
til kæmpefirmaet KAMAG (Kunstanstalten May Aktiengesell
schaft). Dette firma gik i 1925 over til offsettryk-metoden, hvormed 
man kunne trykke op til syv millioner billeder om året. KAMAG 
beholdt sit verdensmonopol på billige vægbilleder indtil 2. verdens
krig.

Mange tyske olietryk havde religiøse motiver, som forudsatte 
katolsk tro, men de blev alligevel solgt i Danmark af May-Söhnes 
omvandrende kolportører. Fortællinger fra biblen og allegoriske 
fremstillinger kunne også tale til lutherske tilskuere, derfor hang dis
se billeder i mange danske landbohjem helt op i det tyvende århun
drede (fig. 1).

Olietryk blev ofte udgivet parvis, så de kunne ophænges som pen
danter. Det er muligvis en påvirkning fra de første vægbilleder, reli
giøse andagtsbilleder, som man i de katolske egne af Tyskland 
ophængte så de flankerede huskrusifikset. Også mange af de ikke- 
religiøse motiver, som den tyske olietryksindustri leverede til Dan
mark, solgtes parvis (fig. 2-3).

11870’erne kunne der sælges mange olietryk i Danmark, og pri
serne var lave. Om de to allegoriske billeder »Sommer« og »Vinter« 
skrev importøren, firmaet Larsen & Jørgensen i København i 1871: 
»For at befordre Salget af disse to smukke Billeder og faae Oliefar
vetryksbilleder udbredte heri Landet, er Prisen sat saa lav, at Bille
derne ville være afsættelige i enhver Provinsboghandel selv i de 
mindste Byer.«

Efterspørgslen gjaldt også portrætter, og på dette område kunne 
de danske trykkerier være med, fordi kun fa personer med tilknyt
ning til Danmark indgik i de tyske olietryksfabrikanters udbud. I 
februar 1868 udgav Christian Steen & Søn det første danske olie-
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Fig. 2. Redningsbåden sættes i vandet for at undsætte et nødstedt sejlskib.

Fig. j. Redningsbåden på vej ind med de reddede.
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Fig. 4. Kong Frederik 
den Syvende. Olietryk 

fra 1868 efter maleri af 
David Monies.

tryk, et portræt af grundlovens giver, kong Frederik den Syvende, 
(fig. 4). Det var trykt i Emil Bærentzen & Co.s litografiske Institut 
efter et oliemaleri af professor David Monies. Størrelsen var 22 
tommer x 18'X tomme, og billedet kunne fås udstyret på tre forskel
lige måder:

som oliemaleri i forgyldt ramme
som pastelmaleri i glas og ramme
som oliefarvetryk på papir

Billedet blev solgt godt. Mange steder i landet blev det hængt på 
væggen hos tilhængere af partiet Venstre. Og i 1881 kom det i nyt 
oplag, denne gang trykt hos Hoffensberg og Trap.

I mellemtiden var der udkommet flere portrætter af danske kon
ger. 1870 udsendte Chr. Steen & Søn et portræt af kong Christian
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Fig. 5. Kejserinde 
Dagmar, kong Chri
stian den Niendes 
datter, gift med den 
russiske tsar Alexander 
den Tredie.

den Niende efter et maleri af Henrik Olrik, og i 1878 udgav E.O. 
Jordan et olietryksbillede af kong Christian den 9de og kronprinsen.

Blandt de udenlandske fyrsteportrætter, der kunne sælges som 
olietryk i Danmark var billederne af tsar Alexander den Tredie og 
hans danskfødte gemalinde Maria Feodorovna, datter af kong Chri
stian den Niende. De to pendant-billeder fandtes både i en tysk 
udgave og i en dansk udgave, trykt ca. 1880 af Hoffensberg, Jesper
sen og Fr. Trap (fig. 5).

Olietrykket af den smukke tsarina, som i Danmark oftest kaldes 
kejserinde Dagmar, gjorde et dybt indtryk på forfatteren Svend 
Leopold som barn. Han skriver i sine barndomserindringer fra Vej
le ca. 1880: »Min Barnepige havde nemlig sin egen Bekendtskabs
kreds, ude i de smaa Sidegader ved Skovgaardsgade, og her besøgte 
hun sammen med os Børn en gammel Pige, der hed Sophie Mad-
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sen, der havde tjent i Herskabshuse, og som nu levede af fransk Vask 
og Strygning. - På Sophie Madsens Værelse hang der over Kom
moden to dejlige farvestraalende Olietryk af den russiske Kejser og 
Kejserinde. Man kunne ikke andet end beundre den skønne Kejser
inde Dagmar, der havde brunt Haar og store mørke Øjne, der syn
tes at se tværs gennem Beskueren. Hun var fremstillet i Baltoilette, 
en blegrød Silkekjole med stor Udskæring foran, og Blondeærmer, 
der lod mægtige Perlearmbaand komme til Syne paa de skønne vel
formede Haandled. Om Halsen bar hun den ene Række af Perler og 
Diamanter under den anden, og paa Haaret sad der en Buket Blom
ster af røde Roser og blaa Forglemmigejer. Hun straalede ligefrem af 
Perler og Brillianter, Silke og Blomster, og Børn kunde ikke faa 
deres Øjne fra hende, saa dejlig og majestætisk så hun ud. - Jeg kun
de ikke forestille mig, at nogen Kvinde kunde være skønnere end 
denne Kejserinde, der overstraalede hele Sophies Kvist med sine 
underfulde mørkebrune Øjne.«

Svend Leopolds begejstring for de elegante olietryk, deltes ikke af 
alle. Allerede sidst i 1800-årene var der mange, der så ned på de nai
ve olietryksbilleder, og efter år 1900 blev olietryk som helhed forag
tet af borgerskabet. Fra sin drengetid i Viborg ca. 1905 fortæller 
Knud Oldenow: »På vore Vægge hang i den allerførste Tid et par 
gyselige Olietryksbilleder af Kongerne Frederik den Syvende og 
Christian den Niende; de blev dog snart kasserede og endte deres 
Dage som Maalskive for min Luftbøsse - det maa vist siges rentud 
at være Majestætsfornærmelse.« Og i 1910 skriver Avisen »Dagens 
Nyheder« i en omtale af Iliums Juleudstilling om »Galleriet af de 
billige Reproduktioner efter klassiske Malerier, hvormed Ilium har 
bidraget til at desinficere Landets Smaahjem for tidligere Tiders 
slette Olietryk.«

Dette syn på olietryk videreføres i 1924 af faktor Emil Selmar, som 
i Salmonsens Leksikon bl. a. skriver: »Olietryk, Betegnelse for en vis 
Slags Farvelitografier, navnlig de næsten altid kunstforladte litogra
fiske Gengivelser af mere eller mindre berømte ældre og yngre 
Kunstneres Malerier, som navnlig en rørig tysk »Kunstindustri« i 
sidste Fjerdedel af 19. Aarh. oversvømmede Verden med. Olietryk er 
ganske almindeligt litografisk Fabriksarbejde, der ved forskellige og
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oftest ukunstneriske midler under og efter Trykningen søger at 
fremkalde en overfladisk Lighed med malede Billeder. - Olietryk- 
Industrien er nu fortrængt af andre og mere kunstnerisk forsvarlige 
reproduktionsmetoder.«

Litteratur:

Wolffgang Brückner: Die Bilderfabrik, Historisches Museum, Frankfurt am Main

Mikael Andersen: Öldrucke und andere frühe Ansätze zu der triviale Wandbild
produktion in Dänemark, Etnologia Scandinavica 1985, s. 58-70.

Olietryk, en folkelig billedform, udstillingskatalog, Odder Museum 1990.
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LEIF SØNDERGAARD

Kortene på bordet
- trak af kortspillets tidlige historie i Skandinavien

Mangen har godt kort, 
vidste han at spille det. 
(Peder Syv, Ordsprog, 1,1682, 256)

Kong Hans var meget glad for at spille kort. Det fremgår af Kongens 
hofholdningsregnskaber 1487-1507, hvoraf det i 1487 og de følgende år 
fremgår, at der blev spenderet en del penge, dels på indkøb af kort
spil, dels til at spille med: »ij marck myn here at korte met«. Beløbe
ne kunne gå helt op til 16 mark Kongen brugte endda 40 mark til at 
doble med Valkendorf (Dan. Mag., 4 R, 1,1864, s. 65-90 og s. 172-83).

En af dem, kong Hans spillede med, var hertug Frederik af Sles- 
vig-Holsten, hvis regnskaber er delvis bevarede for perioden 1488- 
1512.11488 »Arne dage Dorothee« (6. feb.) blev der betalt »vor eyn 
kartenspil 6 grot«. I løbet af februar optræder udgifter til kortspil 
fem gange, hvor hertugen formentlig har tabt penge, svingende fra 
6 skilling til 1 rhinsk gulden. 11494, da hertugen opholdt sig i Ka
lundborg, spillede han kort med kong Hans: »1 r. guiden, do sine g. 
spelede vnde kartede mit mynem g. heren koninge.« Lidt senere 
anskaffede han sig et kortbord: »by der tafelen to kartende to Cal- 
lundeborg 2 r. gulden in dreiingen.« 11495 havde hertugen åbenbart 
ikke kontanter nok til kortspil, så han måtte låne sig frem: »Item 
Hinric Brocktorppen wedder gegeuen 12 marc, de he mynen gnedi- 
gen heren gelennet hadde, do syne g. kartede mit myneme g. heren 
koninge.« (Dan. Mid. Regnskaber, 1. Rk, 1, udg. G. Galster, 1953, s. 
273-654)-

Kongens og hertugens hofholdningsregnskaber er de første beva
rede kilder, der beretter om kortspillet i Skandinavien, men det tid-
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lige kildemateriale er så sparsomt, at kortspillet kan være kommet til 
Danmark tidligere i 1400-tallet. Fra slutningen af 1370’eme var kort
spillet udbredt til store dele af Syd- og Mellemeuropa, såvel i kon
gelige og adelige kredse som i borgerlige miljøer i byerne. Det første 
kendte vidnesbyrd stammer fra Firenze, hvor kortspil, naïbbe, blev 
forbudt i 1376. Fra de følgende år findes kilder, som røber kendskab 
til kortspil i Viterbo, Barcelona og Castillien, Schweiz, Konstanz og 
Nürnberg, Leyden og Luxembourg i slutningen af 1300-tallet. Først 
i løbet af 1400-tallet trængte kortspillet frem i Nordeuropa. I Eng
land forbød parlamentet indførsel af kortspil i 1463. (Jean-Michel 
Mehl: Les jeux au royaume de France, 1990, s. 152-76).

Indtil midten af 1400-tallet blev kortene tegnet og malet af bil
ledkunstnere. Allerede 1392 nævnes der i den franske konge Charles 
VTs regnskab udgifter for tre spil kort i guld og forskellige farver, 
udført af maleren Jacquemin Gringonneur. Mellem 1428 og 1447 
malede Marziano da Tortola et spil kort for hertugen af Milano. Det 
er enestående ved at være dels det første kendte spil tarocchi, dels det 
første spil, hvorfra der er bevaret kort, ialt 67 ud at de 78 kort, som 
tarok-kortene indeholder: 56 i den lille arcana (de almindelige kort) 
og 22 i den store arcana (de særlige billedkort, der fungerer som 
trumfer). Fra lidt senere i 1400-tallet er bl. a. den såkaldte Mategna- 
tarocchi (tilskrives den italienske maler Mantegna). (Brian Innes: The 
Tarot, 1987, s. 4-15).

Midt i 1400-tallet begyndte kortmagere at producere kortspil i 
form af træsnit, hvor hvert ark papir indeholdt flere rækker af kort, 
der blev klippet fra hinanden og fik påmalet de fire ‘kulører’ med en 
skabelon. Denne fremgangsmåde var langt billigere end for de 
enkelttegnede kort, og den dannede basis for, at kortspillet kunne fa 
almen udbredelse i alle samfundslag.

Omtrent samtidig fik kortspillet sin traditionelle ikonografiske 
udformning med fire ‘farver’, i Sydeuropa med kalke (skåle), køller 
eller stokke, sværd og guldmønter, som i Spanien blev kaldt copas, 
bastos, espadas og oros. Såvel den billedlige udformning som beteg
nelserne er bevarede frem til i dag i de sydeuropæiske lande. I Frank
rig blev de allerede i middelalderen erstattet af følgende farver: coeurs, 
trèfles, pique og carreau. På engelsk findes der endnu i kortenes be- 
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Franske spillekort fra 
tiden omkring 1500.
Øverst tv, ufærdigt 

kort fra kortblad, 
udfærdiget af Jean de 
Dale i Lyon ca. 1485, 
en konge, hvis farve' 

endnu ikke er angivet. 
Øverst th. hjerter dame 

som 'vildt menneske', 
fra kortblad af 

François Clerc ca. 1485.
Nederst tv. kort fra 

Rouen 1508 med spansk 
mærke' (kølle), svaren

de til klør knægt.
Nederst th. kort fra 

Limoges ca. 1510, også 
med spansk 'mærke' 

(guldmønt), svarende til 
spar konge. I Sverige 

kendes kong Orre (for
mentlig højeste kort i 
spillet) fra midten af 

i^QO-tallet: 'huadh 
Kongh Arre haffwer 

hender emillan beholler 
han (Erik XIVs dom

bok 1564).

tegneiser - men ikke i den ikonografiske udformning - rester af den 
sydeuropæiske form: spades og clubs, mens diamonds er en speciel 
engelsk betegnelse og hearts følger den gængse nordeuropæiske 
fremgangsmåde. På dansk går betegnelsen spa(de)r tilbage til den 
sydeuropæiske udgave, mens hjerter, klø(ve)r og ruder følger det 
nordeuropæiske mønster.
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Det typiske kortspil i Nordeuropa omfattede i slutningen af mid
delalderen 48 eller 52 kort, med tre eller 4 billedkort i hver række: 
konge, dame, ridder og væbner, evt. slået sammen til knægt, og kort 
med tallene 2-10. Kortene bestod af enkeltfigurer, mens de modstil
lede dobbeltfigurer først dukkede op langt senere, i Sverige 1765 og 
i Frankrig først 1775. De standardiserede normer for kortspillets fire 
rækker i fire ikonografisk signifikante typer gjorde produktionen 
mere simpel. Fra Toulouse findes Statuta Nayperiorum (1466), som i 
36 artikler opregner regler og standarder for produktionen afkort og 
fromme billeder. Heri findes bl. a. regler for, at kortene skal bestå af 
mindst tre lag papir, og for brugen af farver (sølv og fines coulleurs er 
forbudte). Toulouse var sammen med Lyon det vigtigste centrum for 
kortproduktion i det sydlige Frankrig, mens Rouen var center for 
fabrikationen afkort i Nordfrankrig.

De kortspil, der blev brugt i Skandinavien frem til slutningen af 
1600-tallet, var importerede fra Nordfrankrig eller Flandern. I Sve
rige findes oplysninger om import af spillekort i perioden 1556-60. 
Kortene kunne fas i forskellige kvaliteter og udformninger som 
»flamske kort« eller »brogede kort« til priser svingende fra over en 
krone pr. spil til tolv spil for en krone. (J. Bernström: »Kortspel og 
spelkort«, KLNM, XVI, 1971, sp. 221-26).

Omkring 1500 havde kortspillet spredt sig til brede dele af sam
fundet, i hvert fald i Danmark og Sverige, lidt senere også i Finland 
og på Island. Ifølge Stockholm stads tänkeböcker fornøjede købmænd 
på en sørejse i 1498 sig med kortenspeel och wardtaffuell. I 1499 blev 
tre mand, som havde overfaldet og myrdet en mand og røvet hans 
tøj og øvrige ejendele, bl.a. et kortensspeel, dømt til døden. (Bd. 3, 
1492-1500, udg. 1930, s. 383 og s. 445).

I skråen for Malmøs bødkersvende fra 1503 findes der følgende 
bestemmelse mod at spille kort, terning eller andre former for spil 
om penge: »Item hwilken brother ther fynnes paa doffwel oc legher 
till pwngs met kordhen spell, temingh eller met nogeth andhet doff- 
well, tha skall han giflwæ j markæ.« I skråen for St. Gertrudsgilde i 
Hellested er der (mellem 1404 og 1554 - formentlig i begyndelsen af 
1500-tallet) tilføjet en artikel, som forbyder brødrene at tage spille
kort {Cartas lusorias) med for at spille i gildeshuset. Overtrædelse
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koster en halv tønde øl. (C. Nyrop (udg.): Danske Gilde- og Lavs- 
skraaer i Mid, Bd. 1-2,1895-1904, II, 293 og 1,173).

Det er de to eneste steder i middelalderlige lavsskråer, at kortspil 
nævnes udtrykkeligt, men kortspil omtales i flere sammenhænge 
sammen med terning under den fælles betegnelse dobbel. I Køben
havns Trefoldighedsgilde »schall och ingen dobble med kort eller 
medt therning høyre end IIII ß.« (1582). Christen Ostersøn Weylle 
taler i 1639 om »dobbel met kort eller terninger« (Glossarium juri- 
dico-danicum, det er: Alle gamble danske Glosers rette Forklaring ..., 
s. 263). Senere skiltes kort og dobbel ud fra hinanden, f.eks. hos 
Arrebo i Hexaemeron: »med kort oc dobbel i hende« (1661, s. 19).

Det betyder, at mange bestemmelser mod dobbelspil, såvel i lavs
skråer som i love og forordninger, i hvert fald fra omkring 1500, kun
ne tage sigte på både terning- og kortspil. Dobbel nævnes underti
den sammen med vartavl (fra 1700-tallet backgammon). I skråen for 
Trefoldighedsgildet i Odense blev det slået fast: »Item scall engen 
doble eller lege wartawell i gildes hwss widh en tønde oli oc j mark 
wox till widhe« (1496). Der udstedtes fælles forbud mod »wedden 
edder dabelen in der broderschopp« i Vor Frues Gilde i Flensborg 
1492. Forbuddene i lavene var nogle gange rettet mod kortspil, var
tavl, terning eller væddemål i almindelighed, andre gange mod spil 
om penge eller mod spil om penge over et vist beløb. Næppe helt 
uden grund, eftersom der i Malmøs Set. Knudsgilde (ca. 1350) og 
hos Slagelses skomagere (skråen 1471) blev advaret mod at doble sine 
klæder bort.

Kortspil var ofte forbundet med (overdrevent) drikkeri og volde
lige episoder. Derfor forsøgte de verdslige myndigheder at forbyde 
eller i det mindste indskrænke kortspil og andre former for spil, og 
de gejstlige fulgte op med moralske fordømmelser. I Peder Måns
sons Stridz-Lagh fra 1520’eme lyder det, at »ingen stridzman skal 
dobla äller leka meth tårningh, wartafiwel, karthenspel, äller annan 
leek wm påninga.« Christiem Pedersen mener i sin juledagsprædi
ken i Jertegns Postil fra 1515, at de mennesker må sørge, som har mis
brugt julenat til dobel leg {Danske Skrifter, Bd. 1, 1850, s. 70). Olaus 
Magnus vender sig i moralske vendinger mod »det förkastliga spe
let, af hvad slag det vara må, schach, kort eller tärning« i Historia de
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Gentibus Septentrionalibus (1555,15. Bok, kap. 12-13). Hans Christen
sen Sthen skriver i fortalen til En lille Haandbog fra 1578, at på bor
det hos dem, der ikke går i kirke, skal man snarere finde et vartavl 
og kortenspil end en bibel. På trods af alle moralske fordømmelser 
købte den islandske biskop Gizur Einarsson under et besøg i 1542 et 
sæt spillekort for 8 hvid.

Det er ikke kun håndværkere og militærfolk, der blev ramt af 
forbud eller moralske anvisninger. De moraliserende forfatteres be
kymringer rettede sig især mod børnene. I sit skrift Om børn ath hol
de till Scole oc Studium (1530) kritiserede Christiern Pedersen foræl
drene for at lade børnene »lære ath dantze oc springe oc lege kor- 
denspill / vortaffel oc anden leeg« i stedet for at holde dem til skole 
og studium. (Danske Skrifter, Bd. 4,1854, s. 505). Olaus Magnus for
tæller, at børnene blev straffet hårdt, hvis de spillede kort eller andre 
spil. (14. Bok, 26. kap.). Og Niels Bredal mener i sit Bøme Speigelfra 
1568, at »Kortenspil ogTærning at kaste / (...) Det lærer Børn deres 
Kald at forsømme.« (s. 14-15).

Det første ikonografiske vidnesbyrd om kortspillet stammer fra 
Vinderslev kirke nord for Silkeborg, hvor fru Karen Krabbe til Vin- 
derslevgård er malet i koret, siddende ved et kortbord, hvorpå der 
ligger en bunke med ruder 5 øverst og en række med spar 9 først. Vi 
kan se spar og ruder på yderligere fire kort. Kalkmaleriet er af Niels 
Saxtorph dateret til ca. 1550 (Danmarks Kalkmalerier, 1986, s. 235). 
Fra omtrent samme tidspunkt stammer tre billedkort, fondet bag 
nogle korstole i Lunds Domkirke, bl. a. spar knægt, som er signeret 
af Robert Besniére, der producerede kortspil i Rouen i perioden 
1554-67. (Lunds Domkyrkamuseum). Fra tiden omkring 1700 stam
mer 9 kort, fondet bag vægpanelet på Gripsholm Slot (Kungl. Hus
gerådskammaren, Sth.). De ældste kendte kortspil i Danmark stam
mer fra ca. 1720. Det er to hele spil, håndlavede og meget fint deko
rerede med pålimede silkestykker, som har tilhørt Anna Sophie 
Rewendow (Nat.mus. og Rosenborg, Kbh.). De har formentlig dan
net et samlet sæt (J.V.V. Hermansen: »Gamle danske Spillekort«, 
Kulturminder 1942-43, s. 43-51).

1660 blev der indført en afgift på spillekort, som tilfaldt statskas
sen. Christian V udstedte i 1673 privilegium til fremstilling af spille- 
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Øverst to af de tre 
ældste bevarede spil
lekort i Skandinavi
en, fundet under kor

stole i Lunds Dom
kirke. I overensstem
melse medfansk tra

dition skriver kort
mageren sit navn på 

en af knægtene, her 
spar knægt. Robert 

Besniére producerede 
kort i Rouen 1554-67, 
og kortene er impor
teret her fa. Nederst 

de ældste danske 
spillekort, som er 

bevarede (ca. 1720). 
De to kort indgår i 

et dobbelt sæt af 
kunstfærdigt ud

formede kort, som 
findes på National
museet og Rosenborg.

kort i København. Kongen var selv en lidenskabelig kortspiller, der 
spillede en snes aftener om året om store penge, normalt af størrel
sesordenen 10-20 specier, undertiden langt mere. Der blev spillet på 
meget fine kortborde, overtrukket med skind eller fløjl, som blev 
taget frem specielt til lejligheden, og der brugtes jeton er eller guld
mønter for at holde regnskab. (R. Mejborg: Billeder af Livet ved 
Christian den Femtes Hof 1882, s. 38-39). Sideløbende med kongens 
spil trådte Danske Lov i kraft (1683). Heri blev det slået fast, at ingen 
var pligtig at betale spillegæld. Det betød, at spillegæld blev æres-

KORTENE PÅ BORDET 267 



gæld. Bystyret i København forbød spil på gaderne i 1685 og forbud- 
det blev udvidet til også at gælde tehuse, vinhuse og gæstgivergårde 
i 1698. Fra 1753 forbydes enhver form for hasardspil om penge. (Ib 
Vamild: »Spil«, Dansk kuLhist. opslagsværk, 1991, s. 827-29).

Den første producent af spillekort, der kendes i Skandinavien, er 
Leonhardt Klinchowström, der fik privilegium af den svenske kon
ge i 1727 og gik i gang med produktionen ved hjælp af importerede 
tyske træstokke i 1731.11756 startede Sven Blomberg en fabrik, hvor 
der blev lavet tarotkort, og i 1765 indførte C. A. Wickenberg kortspil 
med dobbeltbilleder. (V. E. Clausen: Folkelig grafik i Skandinavien, 
1973). I Norge fik P. H. Barcklei privilegium på at trykke spillekort i 
1753. Fra hans fabrik findes bevaret et spil whistkort med gyldne 
kanter. (Nat.mus., Kbh.)

I Danmark fik Johan Friedrich Maier privilegium fra det tyske 
kancelli i 1752, og han fremstillede kort i København indtil 1783. Fra 
denne periode findes de første danske tarotkort bevarede. Det er 
kort, der blev trykt som træsnit og koloreret bagefter i stærke farver. 
11783 overtog Christopher Emst Süsz produktionen. Han fremstil
lede whistkort, hvor billedkortene havde navne efter berømte helte 
og heltinder fra antikken: Alexander, Hector, Cesar, David, Judic, 
Rachel og Pallas - eller fra middelalderen: Charles, Hogier, La Hire 
og Argine. Denne fremgangsmåde lå i forlængelse af en fransk tra
dition tilbage til midten af 1400-tallet. Det samme gjaldt, når Süsz 
skrev sit eget navn på klør knægt.

11790 udstedes endnu et privilegium på kortfabrikation, og Bor
gervennen af 1797 (nr. 16) fortæller, at der blev fremstillet 1.000 gros 
kortspil om året (d.v.s. 144.000 spil). Denne produktion fortæller 
om kortspillets udbredelse. Prisen angives til at være 4 mark for »ta
rots kort«, 15 sk for »ordinaire Kort« og 16 sk for »bazet Kort«. Alle 
disse spil er med enkeltbilleder, og først Jacob Holmblad og hans 
Fabrik indfører kort med dobbeltbilleder fra 1821.

Vi ved ikke, hvilke former for spil kong Hans og Hertug Frede
rik spillede i 1490’erne - eller for den sags skyld de andre kortspille
re op gennem 1500-tallet. Sammenkædningen afkortspil og tæming 
til dobbel tyder på, at det var et enkelt spil med at trække eller gætte 
bestemte kort, som det kendtes i kortspillets tidligste fase i Frankrig.
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Femkort kendes første gang fra En kort Undervisning om Tienere 
(1610), hvor der skrives om den, der kan spille femkort som en mand. 
(Troels-Lund: Dagligliv i Norden i det 16. årh., Bd. 6,4. udg., s. 139). 
Et af Peder Syvs ordsprog (II. Bind, 1688) lyder: »Saa fremt der er 
lykke i fem kaart.« (II, 166). Og i 1779 tales der om, at »siden opdrik- 
kes øllet under Dans og Kortspil, helst 5 Kort« (Wilse: Spydelberg 
Præstegiels, s. 433). I 1673 nævnes labet, som er en form for femkort 
med trumf, i Århus (J. R. Hübertz: Aktstykker om Aarhus, II, 1845, s. 234).

Fra Christian V’s regnskaber ved vi, at der ved hoffet blev spillet 
THombre, scherwenzel og lanter (Bøddelspil). I Scherwenzel er knæg
tene matadorer, og kortfabrikanternes tradition med at skrive deres 
navn på en af knægtene kan muligvis forbindes med dette spil. Des
uden blev der spillet styrvolt i slutningen af 1600-tallet. Blandt de 
hasardspil, der forbydes i slutningen af 1600-tallet nævnes lands
knægt og basette. Til disse spil kom i 1700-tallet tarot, piquet, quadril
le og boston. (Varnild: »Spil«, s. 828).

I brede sociale lag fandtes fra 16- og 1700-tallet en række forestil
linger om, hvordan man kunne sikre sig lykke i kortspil, spændende 
fra snusfornuft til sort magi. Hos Peder Syv: »hvo som lader sig kig
ge i kortet, taber spillet« (Ordsprog, I, 1). Hos Jacob Bircherod: 
»Dend der spiller og vender sin Ryg imod maanen, hand taber« og 
»Dend der spiller kort, maa ikke sidde under en bielke, ellers bliver 
hand ulykkelig i spillet« (Folketro og Festskik. Særlig fra Fyn, (1734), udg. 
Inger M. Boberg 1936, s. 39 og s. 56). I Københavns Aftenpost, no. 45, 
1775 gives der følgende råd: »For at have bestandig Lykke i Kortspil, 
maa man stedse bære en af tre Ting hos sig: Hiertet af en Ugle, Bene 
af Ryggen paa Flagermuus eller Hovedet af en Steenpikker.«

Kortspillet har ikke mistet sin tiltrækning siden dengang. Den 
første spillebog blev udgivet af Johan Christian Melbye i 1786. Siden 
da er spillenes antal og kompleksitet vokset voldsomt, bl.a. med 
‘u>Åfr/-spillet fra begyndelsen af 1800-tallet og bridge, der slog igen
nem i starten af 1900-tallet. Samtidig har mange af de gamle spil 
bevaret deres fascination frem til i dag. Lad denne artikel slutte, som 
den startede - med et af Peder Syvs ordsprog (1,379):

Hvo som vil vinde,
skal selv spille kortet.
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GEORGE NELLEMANN

Blå mandag - hvad er det?

Hvis man skal skrive 8 linier til en encyclopædi om et emne, skal 
man vide mindst nok til at kunne skrive 8 sider. Takket være Iørn 
Piø blev det overladt mig at skrive i den nye Nationalencyklopædi 
om en række begreber, som ligger på grænsen mellem etnologien og 
folkloristikken, bl. a. »Blå Mandag«. Det er mig derfor en glæde her 
at fa lejlighed til at skrive bare 5 sider om dette begreb.

Følger man ordet »Blå Mandag« tilbage i litteraturen, opdager 
man snart, at man må følge to spor. Skal det siges kort, er det et 
håndværksspor og et kirkeligt.

Håndværkernes Frimandag
At en selvtagen Frimandag er blevet kaldt blå mandag i håndvær
ker-kulturen og blandt lønarbejdere i det hele taget fremgår af man
ge, indirekte, kilder. Mig bekendt forekommer ordet ikke i nogen 
dansk lavsvedtægt eller andet dokument. Det er ikke lykkedes mig 
at finde det i nogle af de af bl. a. Camillus Nyrop publicerede lavs
vedtægter 0.1., og der er skrevet en hel bog med navnet Blaa Man
dag, som bygger på citater fra lavsdokumenter, men ordet forekom
mer ikke i et eneste af dem.

Det gør derimod »Frimandag«. Frimandagene var noget svende
ne havde hævd på og som lavsmestrene accepterede, men som øvrig
heden gennem tiderne har forsøgt at komme til livs. Den tidligste 
danske omtale af Frimandagene finder vi i den lavsorden for Ros- 
kilde-smedene, som Kong Hans godkendte i 1492. De fik kun lov til 
at holde to Frimandage om året, nemlig mandagene efter Påske
markedet og Skt. Olufs dag. Andre fags vedtægter, fx. Nyborg-sme- 
denes fra 1679, gav ret til fire Frimandage, men det er vist også det 
højest »tilladte«, men næppe det højeste antal afholdte.
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Frimandagene optræder herefter jævt hen gennem århundrederne 
i vedtægter og forordninger, og i Tyskland er de allerede fra midt i 
det 16. århundrede blevet kaldt »blå mandage«. Og at udtrykket er 
kommet til Danmark med de farende håndværkssvende, ligesom så 
mange andre tyske håndværksudtryk, kan der næppe være tvivl om1. 
Når frimandagene omtales, er det ofte i forbindelse med myndighe
dernes forsøg på at afskaffe dem eller begrænse deres antal. Det lyk
kedes dårligt, og man fornemmer, at den enevældige danske monark 
erkender, at håndværkernes traditioner er ham for stærke. Det frem
går fe. af en kongelig resolution fra år 1800, hvor man kan læse, at 
»Commissionen skal indkomme med Forslag om, hvorledes den 
Uskik, at Mandagen meget almindeligen af Svendene ikke bruges til 
Arbejde, men til Sviir, kan hæves, eller i det mindste kan indskræn
kes saaledes, at den Svend, som vil arbejde om Mandagen, ikke for
hindres af dem, som ikke ville det«2.

Som Frimandagen omtales i lavstiden, ser den mere ud til at have 
været en dag at feste videre i end en pjækkedag med tømmermænd. 
I det 20. århundrede er den »blå mandag« ikke længere en hævd
vunden ret på arbejdsmarkedet, men absolut et kendt begreb, også 
udenfor håndværkerkredse, som en selvtagen fridag efter en lystig 
søndag.

Fra arbejdsplads-miljøet har den blå mandag bredt sig til skolen. 
Siden engang i 1950’erne er ordet især blevet brugt om mandagen 
efter konfirmationssøndagene, på hvilke de nykonfirmerede går i 
byen og fester. Som så meget andet er den blevet kommercialiseret. 
Fx. tilbyder De Danske Statsbaner særlige »Blå mandags-billetter« 
til de større byer, inkluderende fe. (i Århus) fribillet til bybusserne, 
rabatkuponer til diverse forretninger og til Tivoli Friheden. Til de 
københavnske konfirmander tilbyder Dyrehavsbakken ligeledes 
særlige »Festpakker til blå mandage for konfirmander« fem man
dage omkring 1. maj. Det omtales fe. i tillægget »I byen« til Politiken 
22. marts 1996.

En beskrivelse af en gruppe konfirmanders første dag i de voks
nes rækker - med toget til Ålborgs forlystelsesliv - kan man læse i 
Bjarne Nielsen Brovsts erindringsnovelle »Blå mandag« i novelle
samlingen af samme navn fra 1989.
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Kirkens Blå Mandag?

Det er fristende at springe ind i det kirkelige spor et sted midt på - 
i Feilbergs ordbog3. Herfra er der linier fremad i tiden, for denne 
autoritet bliver stadig citeret i ordbøger og folkloristisk-kulturhisto- 
riske værker for, at fastelavns mandag kaldes blå mandag. Det er 
imidlertid ikke retfærdigt, for det skriver han faktisk ikke. Feilbergs 
ikke særlig autoritative kilde er en notits i Berlingske Tidende 21. juli 
1903, som igen citerer »en Notits i Köln. Zeit«. Den handler om 
håndværkernes Frimandag og om øvrighedens forsøg på at afskaffe 
den, men har følgende sætning i sig: »Ca. 1570 herskede den Sædva
ne i Fasten at udsmykke Kirker og Kapeller med Blaat og fejre Man
dagene som Fridage, hvor man først hengav sig til fromme Betragt
ninger, senere til jordiske Glæder«.

Denne sætning blev i Ordbog over det danske Sprog4 forkortet 
til: »blaa mandag (efter ty. blauer montag) opr. fastelavns mandag, da 
alteret var klædt m. et blaat klæde; (jf. Feilberg IV.52)«. Det er nok 
denne fortolkende forkortelse, der har givet anledning til, at »blå 
mandag« er blevet en bestemt dag i den kristne månekalender - og 
ikke blot en almindelig frimandag. Feilberg selv skriver ikke, at 
fastelavns mandag kaldes blå.

En anden dansk kulturhistorisk forfatter, Troels-Lund,5 nævner 
også navnene på de enkelte dage i fastelavnsugen, at mandagen kal
des blå. Hans kilde er en plattysk ordbog fra 18026, som også omta
ler den skik fra 1500-tallet, »die Kirchen in den Fasten blau auszu
schmücken«.

Desværre hænger det hele ikke rigtigt sammen. Lad gå, at nogle 
har forvekslet violet og blå, og det er da rigtigt, at fastens liturgiske 
farve er violet. Men dels er der mange mandage i fasten, og dels er 
fastelavns mandag lige netop ikke en af dem. Fasten begynder først 
to dage senere, nemlig aske-onsdag og dagene før har ingen liturgisk 
betydning selv om de spiller en stor rolle i folkelivet7.

Nu er det imidlertid ikke kun den liturgiske farve, der omtales, 
men også den måde den bruges på, som går igen i citaterne, udtryk
ket »at klæde kirken med blåt«. Lader vi igen blåt erstatte violet, kan 
vi i den romersk-katolske liturgi finde noget, der ligner denne
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beskrivelse: Passions søndag, dvs. søndagen før palmesøndag, skal 
»Alle billeder af Herren og hans Helgener i Kirken (ogsaa Krucifixet 
paa Alteret) dækkes med et uigennemsigtigt violet Klæde, der ikke 
maa bære nogen Prydelse ... saaledes forbliver det til Paaske-Lørdag 
... - dog afdækkes Højalterets Krucifix i Langfredags-Liturgien. 
Denne Tilknytning sker for at symbolisere, at i denne Uge gik Jesus 
ikke som ellers frit omkring, men skjulte sig for Folket«8. Det kan 
være en (lutheransk?) fejlplacering af denne skik, der har givet 
anledning til misforståelsen.

Årstallet kunne henlede tanken på Det romerske Missale (: for
skrifter for gudstjenesten), som blev udstedt netop 1570. Pater Pier
re Grégoire, mangeårig leder af det katolske Sankt Andreas Biblio
tek, har hjulpet mig i denne sag - og han har meddelt mig, at der 
ikke i missalet er noget som kan danne baggrund for, at fastelavns 
mandag kaldes blå.

Forsøgene på at koble den blå mandag sammen med kristendom
men er ikke overbevisende, og man må nok nøje sig med at konsta
tere, som det da også gøres i den seneste udgave af Nudansk Ord
bog9, at »betydningsudviklingen er uvis«.

I denne ordbog inddrages endnu en kristen kalenderdag, nemlig 
mandagen i den stille uge, altså den mellem palmesøndag og skær
torsdag. Hvordan den er kommet derind, kan man så fundere over. 
Der placeres den blå mandag faktisk af nogle fa af Dansk Folke
mindesamlings meddelere10. Jeg føler mig dog ikke overbevist om, at 
nogen i daglig tale har kaldt mandagen efter palmesøndag for blå. 
Jeg tror snarere, at der er tale om noget, der er fremprovokeret af et 
spørgsmål fra Dansk Folkemindesamling, som blev udsendt første 
gang i 1908“. Spørgsmålet lyder: »Hvad kaldes de enkelte dage i den 
stille uge«. En naturlig reaktion hos meddeleren vil være at sige til 
sig selv: »Når de spørger, må de jo hedde noget«. Og blå er så et 
nærliggende svar, for den ordsammensætning findes jo i forvejen.

I de nævnte optegnelser, hvoraf i alle fald den ene er en direkte 
besvarelse af spørgsmål 16 i »Spørgsmaal om Folkeminder«, nævnes 
dagene i den stille uge som: Palmesøndag, blå mandag, hvide tirs
dag, askeonsdag, skærtorsdag, langfredag og påskelørdag. Dette er 
en almindelig misforståelse, som man kan træffe i medierne ved
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påsketid og også i nyere leksika. Man må konstatere, at sådan er det: 
der er faktisk nogle som tror det. Men at fastelavns mandag skulle 
hedde blå mandag, det tror jeg ikke på. Det er nok et fænomen, som 
er kommet ind i ordbøger og leksika på et tidspunkt - for ca. ioo år 
siden - og som har levet i sin egen verden dér, uden nogen sinde at 
komme ud i det virkelige liv. Er der nogen sinde blevet sagt &. »på 
blå mandag skal vi slå katten af tønden« eller »til blå mandag køber 
vi fastelavnsris (blå-mandags-ris?) til børnene«? Nej vel! Dagen har 
jo også, i modsætning til dagen efter palmesøndag, et udmærket 
navn i forvejen.

Men så længe encyklopædister og leksikografer tror på deres for
gængere, tror jeg det vil leve videre i bøgerne og måske forkrøbles 
mere og mere. Det seneste er, at fastelavns mandag kaldes blå fordi 
præsten har blåt tøj på12.

Noter:

1. L. Chr.Nielsen: Blaa Mandag eller Fri-Mandag. Odense 1907.
2. Reskript af 1. August 1800 - citeret efter C. Nyrop: Haandværkerskik i Danmark 

København 1903.
3. H. F. Feilberg: Ordbog over det jyske almuesmål, IV. p. 52.1910-14.
4. Ordbog over det danske Sprog, 2. Bind. p. 746. København 1920.
5. Troels-Lund: Dagligliv i Norden, VII. bog p. 70. København 1929-31.
6. Schütze: Holsteinische Idiotikon. III. p. 69.1802.
7. Peter Schindler: Liturgi. En Haandbog. p. 357, København 1928.
8. Schindler 1928 p. 357.
9. Nudansk Ordbog, 15. udgave p. 197. København 1992.

10. Optegnelser i Dansk Folkemindesamling under top. nr. 502/1933, 882/1920 og 
1153/1948 i gruppen Fester (1906/43).

11. Axel Olrik Spørgsmaal om Folkeminder i: Fra Dansk Folkemindesamling, Med
delelser og Spørgsmaal. København 1908.

12. Mogens Eilertsen: Politikens bog om år & dage. København 1994.
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PETER LUDVIGSEN

Op under jul

En tidlig decembermorgen i 1950 løb min bror og jeg de 400 meter 
hen til min farmors hus i Villingebæk lige over for Lergraven. Det 
var endnu ikke lyst, og den blå luft stod stille over stierne ned til 
stranden og Kattegat. I dag skulle grisen slagtes hos farmor og far
far. Der var lys i vinduerne i murmesterhuset fra 1. verdenskrig, og 
dampen stod allerede ud fra udhusets vaskehusdør. I gården stod 
byens fælles skoldekar og en stige, og op ad væggen stod farfars 
cykel. Han var landpost og ville komme lidt sent ud på sin rute i dag.

Landpostbud J. P. Ludvigsen og hustru Laura boede i Villinge
bæk, og hans rute dækkede Dronningmølle, Munkerup og Villinge
bæk - hvor sommergæster og vi andre holdt til - og Villingerød, 
hvor bønderne boede.

Og netop sommergæsterne kunne, når de i det varme vejr efter 
frokosten var på vej til stranden med badekåben over armen, møde 
landposten, der kom kørende henad Strandvejen på sin robuste 
cykel. Dagens posttur var forbi, og nu hang to galvaniserede spande 
på styret i stedet for den store lædertaske.

Rederiet Lauritsen havde en bømekoloni nede ved Hulerød. 
Oppe på Bålbakken havde både Handelsbanken og medicinfabrik
ken IDO feriehjem for funktionærerne. Ingen af dem spiste op, og 
postens gris sorterede kun det bestik fra, som pigerne ind imellem 
overså, når resterne blev smidt ud.

Vi, der levede der hele året, havde - længe før sommeren begynd
te - set, hvordan farfar en dag kom cyklende tilbage fra Villingerød- 
turen med en jutesæk på styret. I sækken lå en pattegris, som han 
havde købt hos en af bønderne.

Farmor og farfar havde orden i tingene. I udhuset lå, ved siden af 
vaskehuset, først hønsehuset, og derefter svinehuset, der også havde 
et brænderum til venstre. Vaskehusstuen ved siden af tjente mange
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somre som bolig for farmor og farfar, når de havde lejet huset ud til 
sommergæster. Endelig blev alt det henkogte og syltede opbevaret i 
det sidste rum. Ovenover det hele var loftet med rullen og alle Fami
lie Journalerne fra trediverne med Willys eventyr. Og bagved lå 
hønsegården med møddingen - eller modningen, som den faktisk hed.

Pattegrisene var naturligvis skåret, og lød alle navnet Sofus, lige
gyldig hvad køn de oprindelig havde haft.

I starten løb grisen altid lidt forvirret rundt i den helt rene og 
nykalkede svinesti, faldt snart til ro ovenpå en portion bygskråning 
med vand og begyndte så snusende og snøftende at undersøge de 
nye omgivelser.

Var den af vanvare kommet ind i vaskehusstuen, kunne den have 
faet øje på den næsten sortrøgede skinke, der kort tid forinden var 
hentet hos røgmanden i Esrum. Der hang forgængeren. Sådan en 
langtidsrøget skinke var en lækkerbidsken. Den varede sommeren 
over, og med sin Puma-kniv kunne man let skære en skive. Dolken 
skulle være skarp, for det tørre mørke kød var meget stærkt og skul
le skæres i papirtynde skiver. Skulle der skæres tykt, skulle det helst 
kun være det brune, meget velsmagende fedt.

Men farfars gris fandt sig til rette, trivedes og anede ikke uråd.
I maj måned voksede grøfterne til med brændenælder og græs. 

Det blev slået med leen og lagt op i skærekisten med det skarpe blad, 
der med en hvæsende lyd skar fingertykke skiver af bundtet. Af 
uforklarlige grunde ligefrem kastede grisen brændenælderne i sig. 
Først flere år senere stod der i naturhistoriebogen, at den var et nyt
tigt og altædende dyr.

Hen på sommeren, når feriehjemmene var åbnet, blev den Uge
frem kødædende. Køkkenaffaldet var usorteret og rummede alt fra 
brød til kød og grønt - og altså også lidt skeer og gafler ind imellem, 
som den omhyggeligt skubbede ud til siden i truget.

Til venstre for truget stod et hakkejern, hvis skaft forlængst var 
knækket. Hvis man ville have Sofus til at stå stille, kunne man stil
le sig op med fødderne på kanten af truget og skrabe den på ryggen 
med jernet. Det kunne den lide, og hvis man blev ved, blev den til 
sidst så kælen, at den helt mistede balancen og faldt om på siden, 
mens dens små blå øjne stirrede stift op på een.
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Fra Villingebæk strækker havbunden fra Litorinatiden sig flad og 
sandet ind i landet til Tegners Museum og Rusland. Nu er der kun 
sommerhuse, men dengang avlede bønderne fra Villingerød kartof
ler på de marker. Når de seksten kartoffeloptagere i et opskruet tem
po havde pillet markerne op gennem deres otte kurve, var der mas
ser af kartofler tilbage på Avlsgårdens, Thygesens og Ejvinds mar
ker. Og dem kunne posten samle.

Vi drenge hjalp ham og prøvede, hvordan det var at arbejde og få 
ondt i ryggen, ligesom de voksne.

De fleste røg i den lille kartoffelkule, men grisen fik dem, der var 
ødelagt af optageren - nu hvor feriehjemmene var lukket og alle 
sommergæsterne væk

Den var efterhånden blevet stor og rund, og møddingen stor og 
stinkende. Farfar havde et åg, to spande og et meget beskidt sæt 
drejelstøj, der altid hang i udhuset. Iført den mundering bar han om 
efteråret møddingens indhold ud i køkkenhaven og strøede det ud 
over jorden i et tyndt lag, inden den blev vendt.

Her burde Sofus virkelig have anet uråd.
Da vi løb rundt om hjørnet til farmors gård var der allerede godt 

gang i det varme vand i gruekedlen, og mændene stod klar i gården.
Min far skulle hjælpe til med at holde. Det samme skulle Forden. 

Han hed egentlig Henry Petersen og var egnens eneste vognmand. 
Men han hed aldrig andet end Forden - hans kone, fru Ford.

Henry Slagter var allerede kommet.
Henry var hjemmeslagter på den tid af året, og om morgenen. 

Resten af tiden var han Henry Sygekasse og cyklede rundt med en 
sort mappe på stangen.

Henry havde sorte bukser på, hvid jakke, kasket med sort, blank 
skygge og stort, hvidt forklæde. Og så havde han en læderrem om 
livet med en stor træskede. Her sad kniven. Den havde sort skæfte 
og var underlig tyndbladet.

Henry stod og strøg kniven på strygestålet, langsomt og grundigt, 
mens han smilede et stort, meget hvidt smil til os drenge. Vi var helt 
sikre på, at han havde gebis.

Alt var nu klar. Dampen stod i en tæt sky ud ad vaskehusdøren. 
Mændene stod parat til at holde, og farmor klar med en stor spand
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med havregryn i bunden. Henry havde sat kniven i skeden og stod 
nu med et let hampetov med fast løkke i hænderne. Tovet var meget 
brunt og glat af fedt og hænder.

Så gik Henry ind for at hente grisen. Forsigtigt lagde han løkken 
rundt om trynen på den og styrede let uden om alle forhindringer, 
indtil de kom ud af døren. Da grisen så de tre mænd og hele det 
dampende menageri, blev den stiv og ville aldeles ikke flytte sig 
videre. Men så gik mændene i aktion. De tumlede den ret hurtigt ud 
midt i gården og vendte den rundt, så den havde retning mod Hen
ry. Forden tvang den rundt det sidste stykke med et solidt greb om 
halen. Derved mistede han sin hue, der ellers stadig bar de blå-hvid- 
røde cirkler fra krigen. Imens skreg grisen helt uudholdeligt, og det 
var svært ikke at løbe sin vej med fingrene i ørerne.

Så lå den der. Henry stod ved hovedet. Far og farfar på hver sin 
side. Farmor ved halsen. Og Forden med sit solide tag i halen. Alle 
havde fat. Farmor om spanden og Henry om kniven. Nu ikke alene 
skreg grisen, men sked så grundigt, at krigen endelig sluttede, hvad 
angår Fordens påklædning.

Dér trak Henry kniven, snittede først hurtigt i skindet, stak så, 
rodede lidt for at finde pulsåren, skubbede så let med kniven. Blo
det stod i en stråle ud over farmors arm og ned i spanden, mens hun 
med opsmøgede ærmer rørte havregrynene rundt med hånden. 
Sådan begyndte min livslange aversion mod blodpølse.

Strålen blev kortere, skrigene til en grynten, den spjættede lidt 
med benene, men til sidst slappede alle af.

Spandene med det kogende vand blev hældt over kroppen, og så 
begyndte mændene at skrabe hårene af. Til sidst var kroppen helt 
nybarberet, og nu blev rebet brugt til at binde forbenene til stigen.

Henry var ufattelig præcis på hånden, da han lagde snittet fra hals 
til ende på grisen. De dampende indvolde blev omhyggeligt væltet 
ned i et kar, og præcisionen blev næsten uhyggelig, da Henry med 
en økse huggede ryggen fri af siderne.

Der hang den så, flad og adskilt. Meget stærk i kødets og fedtets 
farver. Og ren - meget ren. Nu var det til at se, hvor flæskestegen til 
jul kom fra, og det var let at pege skinken ud. Den skulle til røgman
den.
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I mellemtiden var døren til vaskehuset blevet lukket. Farmor og 
far arbejdede derinde. Når døren blev åbnet, stod en ubeskrivelig 
stank i den, så man snappede efter vejret. De var i gang med at ren
se tarmene. Farmor holdt i den ene ende, mens min far med et par 
strikkepinde - af den slags man brugte til sokker - omhyggeligt trak 
det stinkende indhold ud af tarmene. De tykke gik til blodpølse, 
resten til medister.

Gården blev til sidst fejet for hår og blod og spulet ren, og så fik 
alle kaffe i farmors fine stue. Inde i varmen bredte en rolig og afslap
pet stemning sig. Forden var lidt ærgerlig over det med huen, og 
Henry sad og lod en hvid tommelfinger køre frem og tilbage på bag
siden af teskeen med Handelsbankens navn på.
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ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ

Ekskurs i den danske madkultur

Sommeren 1996 var jeg på besøg hos en veninde i Danmark og 
bladrede i et ugemagasin til en af de store aviser. En kendt forfatter 
causerede over temaet Den mad glemmer jeg aldrig. »Selvfølgelig 
mad«, smålo jeg genkendende for mig selv, og konstaterede at der 
var tale om en serie, hvor mange andre forfattere havde fortalt om 
sine bedste madoplevelser. I mit indre kulturregister checkede jeg, 
om finske forfattere kunne underholde sine læsere med mad. De 
kunne nedfælde minderne om deres mor, om deres barndoms miljø 
eller om deres yndlingsroman, men ikke om deres livretter - i hvert 
fald ikke endnu.

Da jeg flyttede med min mand til København var jeg 35 år. En 
voksen, kvindelig akademiker, som fyldte sit liv med en universitets
karriere og videregående studier. Selvfølgelig var et måltid med vore 
venner også en social begivenhed for mig, men selve maden betød 
ikke noget specielt i den sammenhæng. Til vores første fælles jul i 
Finland satte jeg godt nok »Hallen« i Helsingfors på den anden 
ende for at kunne lave en ordentlig dansk julemiddag til min mand. 
Og det lykkedes. Prikken over i-et var ris à Famanden, hvis grund
læggende komponent jeg dog i min uerfarenhed havde produceret i 
sådanne mængder, at vi i utallige dage ikke så bunden i min fem- 
liters gryde!

Når forskere gransker forskellige folkeslags madkultur skelner de 
mellem ernæring og mad. Ernæringen er midlet til livets oprethol
delse, maden derimod er de signaler med hvilke man markerer sin 
sociale status og samhørighed (Brown 1984, 203). Antagelig har jeg 
i mere end tredive år levet i det stadium, hvor det at spise i højere 
grad var forbundet med ernæring end med kultursignalerende mad. 
Da jeg flyttede til Danmark var jeg endnu uvidende om, hvordan
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også mit liv skulle blive præget af den madsymbolik, der er en del af 
såvel hverdag som fest.

Da jeg for første gang besøgte mine kommende svigerforældre, 
var det i anledning af min svigerfars 60 års fødselsdag. Jeg husker så 
tydeligt, at min tilkommende hviskede til mig under middagen, at 
jeg efter maden skulle gå hen og sige tak for mad til hans mor. Jeg 
var højligt forundret. Jeg syntes selv, at jeg allerede hjemmefra hav
de faet en solid opdragelse og vidste, at man takker for maden. Nu 
måtte jeg imidlertid lære, at takken skal være ubesværet markant og 
personlig, det er ikke nok at rejse sig fra bordet og udtale et »tak for 
mad« henvendt til værtinden. Det var samtidigt min første berøring 
med danske høflighedsfraser, som længe kom til at optage mig (Kai- 
vola-Bregenhøj 1994, 115-125). Specielt svær var udformningen af 
taksigelser, eftersom de ikke kun er fraser, men skal forlænges og 
varieres, afhængigt af det svar man far fra den man takker.

Den materielle del af dansk madkultur lærer man hurtigere at 
beherske end de med måltidet forbundne replikskifter. At spise 
smørrebrød til frokost og varm mad til middag annammede jeg ret 
let. I universitetets kantine klarede jeg tilmed at sætte min frokost 
sammen af tre (i danske øjne) passende stykker smørrebrød. Jeg 
beherskede kunsten at gøre de rette frokostindkøb i charcuteriet 
eller hos slagteren og hjemme at byde pålæg i den rette rækkefølge: 
først sild efterfulgt af rejer, lun fiskefilét med remoulade, leverpostej, 
saltkød og sky, evt. spegepølse eller rullepølse, og afslutningsvis ost. 
Brugen af karse tilegnede jeg mig så grundigt, at vi stadig sår og dyr
ker dette krydderi i vinduskarmen. At pille rejer er en initiation, og 
ved min optagelse ville jeg aldrig have faet frembragt tilstrækkelig 
ernæring til et stykke brød, hvis ikke vore elskværdige værtsfolk både 
havde instrueret mig i de rette greb og suppleret mit forråd med 
rigeligt af St. Hanstidens delikate fjordgodt. Blandt det grund
læggende lærte jeg at skelne mellem franskbrød, surbrød og fire- 
kornsbrød. Frisk morgenbrød var for mig en nyhed, som jeg snart 
lærte at værdsætte - og ingen af det danske vejrs værste luner kan 
forhindre mig i at hente morgenbrød, når vi er »hjemme« på ferie. 
Et bageri kan dog ofte være en skærsild både for ekspedienter, de 
øvrige kunder og mig selv, for selv om jeg ved, hvad et rundstykke
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er (»med eller uden?«), så løber jeg sur i gifler, horn, kryddere og alt 
det andet morgenbrød. Særlige kvaler voldte og volder endnu ind
køb af krydderboller, som hører til mine favoritter, men hvis korrek
te udtale er noget af en umulighed. Som regel står jeg i den små- 
stressede morgenkø og memorerer med svedperler på panden: »krø- 
debolle, krødebolle«. Inden jeg overvandt mig selv og tog fingrene 
til hjælp, kunne min konditorpose ved hjemkomsten indeholde de 
forunderligste kombinationer af bageriprodukter, for den lille bager
jomfru havde ikke altid forstået mit famlende danske.

I min oplæring indgik tillige de danske snapse. Alborg-snapse er 
lækre, men jeg kan også klare en Gammel dansk Brændevinen 
forøges til stadighed med nye skud på stammen, så vi tager underti
den på ekspedition i aquavitens forunderlige land. Engang - for 
længe siden - da vi havde fugtet vore ganer med fire nyheder, kon
staterede tjeneren bekymret, at hvis vi førte vort forehavende til den 
bitre ende, ville vi blive berusede.

Mine studenter ved Københavns Universitet introducerede mig 
til øllets variationer. Nogen kender blev jeg ikke, og jeg blev aldrig 
rigtig vant til, at studenterne kunne møde op til mine forelæsninger 
med en øl i hånden og indledningsvis stoppe deres pibe eller rulle sig 
en cigaret. Men jeg kan stadig fremkalde mine finske kollegers udel
te forundring og slet skjulte misundelse, når jeg fortæller, at min 
daværende arbejdsplads havde en fuldt udrustet bar, hvor man efter 
klokken 14 kunne fa alt hvad hjertet måtte begære.

Indlæringen er dog bare en tynd overflade, hvis man ikke også 
integrerer nogle danske specialiteter i sin kogekunst. Jeg lærte at lave 
lammerullepølse (med en lånt presse fra nogle af vore venner), rib
benssteg med sprød svær og brune kartofler, hyldebærsaft og ølle
brød (til vores datter). Jeg behersker endog Eva Bendix’es brune 
kager!

Men den med måltiderne forbundne konversation gav mig ofte 
grå hår i hovedet. Med erfaringen voksede dog mine kundskaber. 
Når man er i byen, lærte jeg at skåle, samtidig med at man udtryk
ker nogle høfligheder. Første gang jeg oplevede dette, var da min 
svoger til en familiefest løftede sit glas og bl.a. sagde: »Tak fordi vi 
måtte komme«. I hovedet vendte jeg, hvilket brud som tidligere hav-
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de delt familien, når min svoger takkede for, at han og hans kone nu 
igen var velkomne hos hans forældre (Kaivola-Bregenhøj 1994,116). 
Det tog lang tid inden jeg fattede, at min tilværelse i Danmark blev 
besværliggjort af den for udlændinge typiske misforståelse, at høflig
hedsfraser bogstaveligt betyder det der siges. Og at jeg derfor, med 
min egen kultur som kontekst, ofte helt fejltolkede situationen.

Længe var jeg også forundret over, hvordan danskerne, når de sid
der til bords, diskuterer mad. Man konverserer om den mad, man 
netop er i færd med at sætte til livs, men også og med samme iver 
om, hvad man engang blev budt hos den-og-den, eller hvad man vil 
fa serveret ved en kommende fest. Ifølge min baggrund er det 
uhøfligt at sidde og gafle i tidligere måltider, fordi gæsten så direk
te eller indirekte sammenligner denne værtindes gastronomiske 
kunnen med en andens. I Danmark er dette dog både passende og 
almindeligt.

Da jeg havde lært min lektie, kunne jeg tilmed fejre små private 
triumfer. Jeg husker specielt en gang jeg kom til at stå ved siden af 
naboens kone i køen i banken. Normalt var vores udveksling af hils
ner kortfattet, bl.a. fordi nabokonen havde svært ved at forstå min 
blanding af skandinaviska og dansk. Nu var det imidlertid uundgåe
ligt med en forlænget dialog (Beme 1972,33-37). Efter et par indle
dende høflige almindeligheder fortalte min nabo, at hun skulle til 
julefrokost om aftenen. Glæden strømmede ind over mig, da jeg vid
ste, at jeg nu skulle spørge: »Hvad skal I have?« Jeg havde lært mig, 
at det vigtigste element i danske fester udgjordes af maden og ikke 
f.eks. af, hvem som skulle med eller hvad man skulle have på. Hen
des svar fik en extra grad af varme og vores samtale sluttede i bedste 
forståelse.

Pø om pø udvikledes jeg på alle områder mod en vaskeægte dan
sker. Når mine danske kolleger besøgte os hjemme, spurgte de aldrig 
under konversationens gang om min forskning, derimod hændte det 
ofte at jeg blev spurgt, hvad der var typisk finsk mad. I begyndelsen 
følte jeg mig let såret, men efterhånden fattede jeg, at det at spørge 
om mad er en venlighed, mens derimod det at fritte en ud om forsk
ningsinteresser ikke indgår i rollen som gæst. Nuvel, jeg begyndte at 
uddybe mine kundskaber i finsk madkultur, både teoretisk og prak-
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tisk. På sidstnævnte område må man imidlertid gå forsigtigt til 
værks, for alt for »etnologisk« mad kan trods de bedste intentioner 
være chokerende for gæster, hvad mange bl. a. oplevede ved de nor
diske kongresser i Sønderborg (1972) og Liperi (1981). Jeg tror imid
lertid, at jeg fandt de berøringspunkter, hvor danskere og finner med 
glæde kan samles om et dækket bord. Jeg forstod så småt, at et mål
tid og dets bestanddele er symboler for en udstrakt hånd, signaler 
om kontaktvilje, venskab og omsorg. En måde at skabe hygge på. På 
vores festbord introduceredes derfor røget renkød, piroger fyldt med 
laks eller æg og ris, åbne rugmelspiroger med æggesmør til, vilde 
svampe (selv om danskere i almindelighed har svampe-fobi) og den 
græsk-katolske påskeret »pasha«.

Ernæring forvandledes - takket være mine danske venner - til 
udtryksmidlet »mad«, med hvilket jeg udtalte et kulturelt ladet sym
bolsprog.

Danskernes hengivenhed og dybe passion for mad iagttages dog 
ikke bare i bordets konkrete glæder og den derover strømmende pris 
til det kulinariske. I dansk sprogbrug udsiges anerkendelse ofte med 
omskrivninger, synonymer eller metaforer, som refererer til føde. 
Når min mand f. eks. vil udtrykke sine kærlige følelser for mig, kan 
han kalde mig for sit lamseben. Jeg glædes når slangordbogen 
(Anker-Møller, Jensen & Jørgensen 1993) beretter, at dette udtryk 
betyder »ung, dejlig pige/kvinde«. Min svigerindes mand er indædt 
motionsløber, og en halv time på villavejene gør specielt godt, når 
nogen på arbejdet »har tisset på min sukkermad«. I slangordbogen 
kan man også slå op og fa bekræftet, hvordan mad på en poetisk 
måde beriger sproget. Som synonym til adjektivet »godt« kan man 
nemlig anvende følgende udtryk med relation til mad: »bred ymer, 
budding til hjertet, creme de la snask, det er (bare) kage, det er bare 
sovsen, det er sprød sovs, fedt, guf, høj karse, høj yoghurt, hår på 
karamellen, hårdkogt bananmos, knæhøj bananskræl, knæhøj karse, 
med gemyse, skridthøj æblegrød, sovs, sovs og kartofler, syltetøj til 
ansigtet, tung letmælk, tyk yoghurt, tynd yoghurt«. Modsat har 
adjektivet »dårligt« betydeligt færre madrelaterede udtryk: »der er 
langt mellem snapsene, lort i karry, lort og lagkage, røv i karry, røv 
og rullade, sej kage, slap persille«. Brugen af denne fraseologi kom-
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mer jeg aldrig til at beherske, men det er et af de områder hvor jeg 
kan finindstille mit øre for at opfatte variationen i udtrykkenes valør.

Samvær og diskussion er vigtigere end mad, men i Danmark for
står man med kunst at forene det spirituelle og det materielle. Den 
madkultur som danskere ubevidst far ind med modermælken, har 
jeg måttet lære mig via prøve-og-fejle metoden. Nu hvor jeg ikke 
længere bor i Danmark, har jég en let ironisk og humoristisk distan
ce til danskhed, men med den tidsmæssige afstand til mine bryderi
er er også kommet en varme og glæde. Og når vi er »hjemme« på 
ferie kan jeg forundres og nostalgisk frydes over, at ernæringsoplys
ningen ikke gør så kategoriske fremskridt som i Finland. »Skik føl
ge eller land fly«, siger jeg så til mig selv, og smører mig med god 
samvittighed en rigtig madoplevelse: Fedt med løg på et stykke 
franskbrød.

Oversættelse: Carsten Bregenhøj.
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CARSTEN BREGENHØJ

Helligtrekongers aften på Ærø

Nedenstående er en feltarbejdsrapport som blev skrevet lige efter 
hjemkomsten fra et besøg på Ærø. Der er ingenting ændret i ordly
den, så indholdet præsenteres som det genopdagedes i en gammel 
mappe med relation til maskeringsskikke. Nu ser teksten for første 
gang dagens lys på tryk.

Med hensyn til skikkens bærende elementer har rapporten stort 
set alt med; senere undersøgelser har forøget detaljerne og struktu
reret begivenheden på en mere stringent måde, men blikket rettes 
allerede her lidt prøvende mod interaktionen:

»11964 udkom anden del af Dagligliv i Danmark, og heri kan man 
bl. a. læse følgende om helligtrekongerskikke i Danmark: »Nogle fa 
steder i landet har man igennem århundreder vedligeholdt visse af 
de gamle helligtrekongerskikke: enkelte steder i Søndeijylland, men 
fremfor alt på Ærø og Agersø. Beboerne aflægger ... besøg hos hin
anden, og de er ... omhyggeligt maskerede. De ... synger og spiller 
i de hjem, de besøger, og bliver så beværtet med, hvad huset formår«. 
På Agersø synes skikken at være ved at uddø, men »dette synes ikke 
at gælde Ærø, hvor man i øvrigt gennem flere år har lavet reportager 
om skikken både i radioen og i ugebladspressen«.

Disse oplysninger bygger på et kvantitativt og kvalitativt meget 
ringe materiale, og det var derfor med det formål at fa denne skik 
nærmere belyst, at jeg af Dansk Folkemindesamling og lærestolen i 
Nordisk Folkemindevidenskab ved Københavns Universitet blev 
opfordret til at besøge Ærø den 5.1.1967. For valget af undersøgel
sens operationelle udgangspunkt var det af betydning, at vi fik at 
vide, at det kun var på Vestærø, at helligtrekongers aften fejredes. At 
valget faldt på Bregninge Kro skyldes desuden et samspil af prakti- 
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ske og økonomiske omstændigheder, der i tid begrænsede hele ind
samlingsturen til 24 timer. Denne begrænsning har til en vis grad 
påvirket resultatet.

Oplysningerne er indsamlet hos kroens folk, især fra kromand 
Jørgen Lauritsen, og fra anonyme gæster i krostuen. Af disse med
deleres redegørelser kan følgende fremhæves:

Skikken med at fejre helligtrekongers aften skal ifølge over
leveringen være kommet til Ærø for 105 år siden (1862) med en 
skrædder fra Als, der bosatte sig på Vestærø. Skrædderens nabo var 
en bonde, der fik syet en del tøj hos ham, men trak betalingen af 
klæderne i langdrag. Til sidst blev det skrædderen for meget, og 
helligtrekongers aften forklædte han sig til ukendelighed, hvorpå 
han gik over til sin nabo og sagde ham et par sandheder, uden at 
naboen opdagede, hvem der havde haft ham til nar, før langt 
senere.

Hermed skulle skikken være indført på Ærø. Den er i dag udbredt 
til de tre vestligste sogne på øen, Søby, Bregninge ogTranderup sog
ne, og har her erstattet de på den øvrige del af øen udbredte faste
lavnsskikke.

At skikken indføres fra netop Als kan vel bl.a. hænge sammen 
med, at Ærø i en århundredlang periode indtil 1864 har været under 
sønderjysk administration, og at det derfor har været nemt for f.eks. 
håndværkere at rejse inden for det samme administrative område. I 
øvrigt kan det fremhæves at flere kulturtræk, bl. a. sproglige, er fæl
les for Ærø og Als.

Om skikkens ideelle forløb har man meddelt følgende:
Helligtrekongers aften var først og fremmest hjemmenes fest. 

Man gik på besøg hos hinanden og spillede hinanden et puds, og 
blev dernæst beværtet med en genstand inden man gik videre til den 
næste.

Her skal gives et par eksempler på, hvilke puds man kunne spille 
hinanden.

En ung mand, der var radioamatør, fortalte, at han et par år i 
begyndelsen af tresserne havde maskeret sig til helligtrekonger, og til 
sit udstyr havde haft en frekvensvælger skjult på maven i en cigar
kasse. Ved besøg hos venner og bekendte havde han spurgt til værts-
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folkenes transistorradio. Når de så viste ham vidunderet, så roste han 
det, og spurgte hvordan den tog program i. Jo, program i spillede 
klart og tydeligt; nogle fa sekunder. Så holdt radioen pludselig op, 
og dens ejer så betuttet ud, og måtte ærgerlig til at gå i rette med det 
genstridige vidunder. Det kunne ske at radioen som ved et trylleslag 
gik igang igen, men det kunne også hænde, at program i var og blev 
væk, så at ejeren måtte slukke radioen, for ikke at tære unødigt på 
batterierne.

To unge ægtepar sad den 5.1. og diskuterede, om de skulle gøre 
noget ud af helligtrekongers aften. Mændene havde faet sig et par 
bajere, så de gad ikke gå nogen steder, men pigerne var opsat på at 
komme i byen, så de trak i forklædningerne, mens de blev enige om 
hvem de skulle besøge, og i hvilken rækkefølge, og så sagde de far
vel og gik. Aldrig så snart var de ude af døren, før mændene strøg 
ud i cykelskuret, hvor de i forvejen havde gemt deres dragter og 
masker. På fa minutter var de uigenkendelige, og så listede de ad en 
genvej ned til den af konerne omtalte nabo, som først skulle holdes 
for nar. Mændene lod som om de var fremmede, spurgte hvad 
konerne hed osv. Som ved et tilfælde mødtes de igen hos den anden 
nabo, og her begyndte de »fremmede« at gøre haneben til de to unge 
damer. Jagten fortsatte et par steder endnu, så slog de følgeskab med 
hinanden. Inden de unge damer overgav sig til de forføreriske 
mandfolk, ville de dog kende deres identitet, og demaskeringen skal 
have gjort et voldsomt indtryk

En anden form for spas, man kan holde med sine naboer og 
bekendte, er at præsentere dem for en »opfindelse«, dvs. en eller 
anden Storm-P’sk indretning, som kun virker i teorien, eller som 
kun tilsyneladende vil kunne lette et eller andet praktisk gøre
mål.

Skikken i dag har dog en noget anden udformning.
Til kroen kom der i aftenens løb flere maskerede personer. Først 

buldrer de på døren, derpå kommer de ind, ofte med stive bevægel
ser eller haltende, for at man ikke på deres bevægelser skal genken
de dem. Med fordrejede stemmer hilser de: »Goauden«, og man 
gengælder deres hilsen. »Hvor er I fine, med sabel og det hele,« siger 
kromandens datter, »hvad forestiller I? I kan nok drikke en snaps,
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har I sugerørene med?« De to gæster hitter deres sugerør i bryst
lommerne, ikke uden besvær, for maskerne formindsker deres syns
felt, og handskerne nedsætter fingrenes følsomhed. De to virker lidt 
generte, og da de har drukket deres snaps, erklærer de, at de må 
videre og forsvinder ud ad døren.

Kromanden og datteren giver sig til at gætte, hvem det mon kan 
være, de har haft besøg af, og datteren mener at vide, at den ene 
nok er NN’s P. »Hvem kommer han sammen med, mon ikke - 
jo, det var nok PP’s N«. Da kromanden også er købmand, og har et 
stort udvalg i masker, er det næppe svært at gennemskue forklæd
ningerne, men det med gætteriet hører ligesom med til »spillets 
regler«.

Mine meddelere giver udtryk for, at skikken nu er overtaget af de 
helt unge (13-17 årige), som ikke rigtig har forudsætninger for at gøre 
grin med de voksne.

Det var lidt om skikkens mere eller mindre uorganiserede for
løb.

Den har imidlertid også et organiseret efterspil, idet helligtrekon
ger nu ikke kun fejres aftenen før, men også fejres den nærmest 
efterfølgende fredag eller lørdag med et maskebal. Det nye fest
element anslås til at være ca. 30 år gammelt, en antagelse der måske 
støttes af, at maskeballet i Bregninge arrangeres af Selskabelig For
ening af 1932.1 Søby afholdes maskeballet af boldklubben, der har 
fundet det opportunt at henlægge kåringen af Miss Søby til denne 
lejlighed. Både i Bregninge og i Søby uddeles der en pris til den 
smukkest udklædte dame og den morsomst udklædte herre.

Flere af meddelerne var af den opfattelse, at den egentlige hel- 
ligtrekongersskik var blevet ødelagt ved, at den blev opdaget af radio 
og ugebladspresse. De arrangerende foreninger kappes nu om at lave 
det største arrangement med de bedste attraktioner, for på den måde 
at lokke pressen til netop deres arrangement. Denne prestigebeto
nede kappestrid åbnede mulighed for indførelsen af allehånde 
moderne festelementer - Miss Søby, pop-orkestre etc. - som disse 
meddelere åbenbart frygtede ville tage overhånd. Dertil kommer, at 
det er de færreste mennesker, der to aftener næsten umiddelbart 
efter hinanden kan møde i den samme forklædning uden at blive
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genkendt. Dette forhold kræver altså et valg, og øjensynlig falder 
dette valg nu ofte ud til fordel for det centraldirigerede arrange
ment.

Desværre kunne jeg ikke blive på Ærø og overvære denne del af 
helligtrekongerfestlighedeme på Vestærø, men det er ganske tyde
ligt, at der her er muligheder for en meget spændende undersøgelse 
af festtraditionernes fornyelse«.

De praktiske omstændigheder, som rapporten hentyder til kan her 
kort uddybes. Helligtrekongers aften var en torsdag, det var klar 
frost og lidt sne. Ekspeditionen foretoges med lånt bil og indledtes 
omkring kl. io om formiddagen. Med DSB over Storebælt og med 
en lille bilfærge fra Svendborg til Ærøskøbing. Ved ankomsten til 
Bregninge Kro var det nærmest mørkt og krofolkene blev ganske 
bestyrtede over at fa en liggende gæst. Krovirksomhedens privilegi
er på herberge for rejsende udnyttedes egentlig kun sporadisk, når 
en række loftsværelser beboedes af sommergæster. Værelserne 
opvarmedes ikke om vinteren, med mindre man anmeldte sit behov 
god tid i forvejen. Nødopvarmning placeredes i værelset, men ved 
sengetid var hverken hovedpude eller rum så meget varmere end hos 
småfuglene i kroens stråtag. Varmedunken havde dog gjort lejet 
tåleligt varmt og natten var i øvrigt kort. Første morgenfærge tilbage 
til Fyn gik ved femtiden. Passagererne var nærmest skoleelever, som 
skulle til gymnasiet eller anden videregående uddannelse i Svend
borg. Efter ti minutters sejlads sad de unge sammenkrøbet døsende 
eller sovende med hovedet på armene ved kahyttens borde. Færge
racet til Nyborg og videre over Sjælland foregik i et forceret tempo, 
for på Folkemindesamlingens musikafdelingen i Torvegade afhold
tes samme dag kl. 10.15 et møde eller en gæsteforelæsning, som til
syneladende var vældig vigtig eller interessant. Jeg ankom præcis til 
tiden og har i øvrigt glemt hvad mødet handlede om.

Rapporten er antagelig den første, som jeg formulerede ved Fol
kemindesamlingens tekstafdeling. Det var arkivarerne Bengt Hol- 
bek og Iørn Piø som sørgede for, at jeg også fik timer som studen
termedhjælp hos dem på det berømte tremmegulv i Det kongelige
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Bibliotek Under de nye arbejdsforhold skulle alternativer til folke
viseindsamling formuleres, og skæbnen ville, at det blev skik og 
brug, specielt ved årets fester, som blev tyngdepunktet i min karriere 
som folklorist.
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BIRGIT VORRE

Herreværelser og huler

Titlens to rumbetegnelser sigter til mænds rum eller faste pladser i 
boligen, som vi her skal se på. I et lidt bredere perspektiv handler det 
også om, hvorledes hjemmets indretning afspejler den til enhver tid 
herskende kønsrolledeling.

Hjemmet var tidligere, og er det til en vis grad endnu, kvindens 
domæne, men pudsigt nok har kvinder ikke i samme omfang som 
mænd haft bestemte rum eller pladser forbeholdt dem, måske fordi 
de som hjemmegående har haft hele boligen for sig selv i dagtimer
ne. Produktion og indtjening var mandens område, og samtidig var 
han som familiens eller husstandens overhoved også ansvarlig for, at 
denne fungerede. Hans dagligdag foregik i de fleste tilfælde uden for 
hjemmet. Når han kom hjem træt efter dagens dont, skulle han som 
regel ikke i gang med andre opgaver, men spise, hvile og beskæftige 
sig med sine egne interesser, mens kvinden fortsatte med at servicere 
mand og børn.

I det gamle bondesamfund havde man kun et rum, der anvendtes 
både som spise-, sove- og opholdsrum. Her var den fineste plads, 
højsædet, forbeholdt manden. Højsædet var finere udsmykket end 
de øvrige møbler, og var således med til at understrege husbondens 
overordnede stilling. Hos den brede middelklasse i byerne har 
købmanden og håndværksmesteren uden tvivl også haft deres faste 
lidt ophøjede pladser, selv om det ikke var højsæder. Når virksom
heden lå tæt ved boligen, har de altid kunnet trække sig tilbage til 
værkstedet eller kontoret, hvis de ønskede fred og ro. Håndværks
mesteren havde desuden laugshuset og borgeren sin klub, hvis fami
lien blev for meget, og der var behov for ligestilledes selskab. Mænd 
deltog ikke i husarbejdet og havde kun lidt med børnenes dagligdag 
at gøre. De var der, men var også lidt fjerne set med mange bar- 
neøjne.
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Med i8oo-tallets fremvoksende borgerskab af industri- og forret
ningsfolk kom også en ny og passende boligstil, der kulminerede ved 
århundredskiftet. Boligen blev delt op i en repræsentativ del og en 
privat del. Til den repræsentative del hørte salonen, dagligstuen og 
herreværelset. Spisestuen blev bindeleddet mellem den fine del og 
den mere private. Herreværelset var beregnet på husets herre, men 
mange steder blev det også benyttet som opholdsrum for hele fami
lien. Som Emma Gad skriver i »Vort Hjem« fra 1903 »Denne Stue 
er i mange Tilfælde det mest benyttede og mest paaskønnede 
Opholdssted i Huset, selv af Damerne, formodentlig fordi man der 
i højere Grad end i Dagligstuen er fri for Planter og Nips og tager 
udelukkende Hensyn til det, der er komfortabelt og mageligt.« Om 
herreværelsets korrekte indretning siger hun, at det gerne indrettes 
med tykke, orientalske tæpper og bogreoler langs væggene, en sofa 
eller løjbænk, hvor man kan ligge og hvile sig, lænestole og et stort 
bord uden tæppe og pynt, men med plads til bøger og blade. Møbler 
og farver skal være maskuline. Møblerne skal have en vis volumen 
og helst være af mahogni eller mørk eg, som passer bedst til herre
værelser. Stoffer til betræk skal helst være mørke, og ønskes de møn
strede, da ikke med blomstertegninger.

I Nationalmuseets Klunkehjem fra 1890, er herreværelset indret
tet efter samme principper. Møblerne er af eg og farverne mørke. Det 
mørke og maskuline understreges endvidere af det egeådrede loft og 
de blyindfattede ruder. Et møbel, som ikke omtales af Emma Gad, 
er det store skrivebord, som der givetvis må have været i mange her
reværelser, hvis husherren ikke havde et særskilt privatkontor. Herre
værelset her anvendtes til tider også af husets damer. Kvindernes 
normale opholdsrum var dog som mange andre steder dagligstuen. 
Her findes en egentlig plads for husets frue, det lille dameskrive- 
bord, hvor husmoderen kunne føre sine regnskaber, planlægge sel
skaber og skrive breve. Tæt ved skrivebordet ved vinduet står en 
anden uundværlig møbelgruppe for datidens kvinder, stol og sybord.

I det lidt ældre hjem på Vesterbro Apotek kaldtes det rum, der 
svarede til herreværelset for kabinettet. I 1890 var det et hyggeligt 
rum med varme rødbrune farver og behagelige møbler, domineret af 
tre kanapéer med svungne polstrede endestykker og løse puder. Et
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dokumentskab, et bogskab, et par små søjleborde og enkelte andre 
ting udgjorde møbleringen. Her var hverken stort bord eller skrive
bord, men til gengæld havde apotekeren et kontor i stueetagen, hvor 
han kunne arbejde, trække sig tilbage med avisen eller have venner 
og bekendte på besøg. Ved selskabelige lejligheder var kabinettet det 
sted, hvor herrerne efter middagen trak sig tilbage med cigarer, kaf
fe og cognac.

I hjem med behov for et egentligt arbejdsrum valgte man at ind
rette et kontor eller privatkontor fremfor eller ud over et herreværel
se. Møbleringen var nogenlunde den samme, men skrivebord, skabe 
til dokumenter, regnskabsbøger og kontorrekvisitter udgjorde en del 
af møbleringen. På en større gård på Djursland, opført i 1930erne 
omfattede stuehusets repræsentative rum spisestue, dagligstue og 
kontor, der til tider også benyttedes som stue. Kontoret var indret
tet med stort skrivebord og en magelig sofagruppe. Her trak gård
manden sig tilbage efter aftensmaden, mens resten af husstanden 
hyggede sig med radioen i folkestuen.

Herreværelser hører til i hjem med mange rum. I mindre hjem 
måtte man eventuelt nøjes med et skrivebord i dagligstuen og man
ge steder har der også været en stor god lænestol, »fars stol« og et 
rygebord, hvor husets herre kunne hvile ud med avisen og en pibe 
tobak, hvis ikke han foretrak divanen i spisestuen til et lille blund før 
middagen. Mange vittighedstegnere har gengivet situationen, så lidt 
må der have været om det. Om husmoderen også har benyttet sig af 
dette møbel i dagens løb er nok sandsynligt, men det var der jo 
ingen, der så.

Kontorer og herreværelser, der hører sammen med en ældre bor
gerlig bolig- og livsstil, holdt sig et godt stykke ind i dette århun
drede. En tobakshandler og hans kone flyttede i 1938 som nygifte 
ind i en ældre 4 7, værelses lejlighed i Hellerup. De indrettede hjem
met med spisestue, dagligstue, herreværelse, soveværelse og pige
værelse. Herreværelset var i maskulin stil med et stort sort læder
møblement. Først i 1950, da de havde faet en søn, måtte herreværel
set vige for et børneværelse. Indretningen er mange steder som her 
ændret efter familiens behov. Når børnene blev store og flyttede 
hjemmefra kunne forældrene indrette de tomme rum til andre for-
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mål, men nok ikke til herreværelser. Kontoret holdt sig længere, men 
skiftede gradvis navn til arbejdsværelse.

Med huler er det lidt vanskeligere. En hule er ikke en del af den 
almindelige boligindretning, den er mere flygtig og lidt svær at loka
lisere og definere. Men når den findes, hører den helt klart til den 
mandlige side af boligkulturen; måske barndommens hemmelige 
hule, der har overlevet i boligen. I »Ordbog over det danske Sprog« 
er der mange definitioner på hule, en af dem vedrører boligen, hvor 
en hule betegnes »dels (især spøg.) om lille, mørkt eller skjult 
opholdsrum, som nødigt forlades, dels om tarveligt, snavset eller 
skummelt værelse eller hus.« Det er i den første betydning, vi skal se 
på den her.

Første gang jeg stødte på fænomenet hule, var under besøg hos en 
mand, der havde henvendt sig til museet for at tilbyde nogle regn
skabsbøger. Familien havde et moderne parcelhus i Bagsværd, og da 
jeg ankom blev jeg inviteret ned i hans »hule«. Den var indrettet i et 
værelse i kælderen, et lille rum med reoler, arbejdsbord og et par sto
le. Hans personlige ting var her ordnet og anbragt i reoler og kasser. 
Han var ved at afvikle sin erhvervsvirksomhed og så frem til mange 
gode stunder i sin hule.

Jeg er siden stødt på fænomenet et par gange i forbindelse med 
boligundersøgelser, og har også på anden måde faet viden om, at 
nogle mænd har huler. En hule er et lille rum, hvor herren i huset 
kan hygge sig med sine interesser uden indblanding fra fruen.

En hule med et særligt formål, men stadig husherrens, findes i 
Lille Mølle på Christianshavn. Den gamle voldmølle blev i 1916 
købt af en ung ingeniør, Ejnar Flach-Bundegaard. Han valgte at 
indrette den gamle vindmølle til bolig for sig og sin hustru, mens 
den større dampmølle, en mellembygning og et nu nedrevet pakhus 
indrettedes til fabrik. Den tidligere møllerbolig, der var bygget helt 
sammen med møllen, blev udlejningsbolig. I møllens nederste etage 
indrettedes entré, spisestue og køkken. Bag køkken og spisestue var 
der endnu to rum, et vaskehus og et badeværelse, der hørte til møl
lerboligen og med indgang fra denne. I 1925 blev det gamle bade
værelse nedlagt, og Flach-Bundegaard indrettede i stedet sin første 
hule her. Det var et mørkt rum med kun et lille højtsiddende vin-
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due. Indgangen blev gennem en lille dør i spisestuens panelvæg - 
den var indrettet i almuestil med faste bænke og vægpaneler. For at 
komme gennem døren måtte man først op på en bænk og på den 
anden side ned ad en lille trappe. Rummet indrettedes med nogle 
gamle borde, en langbænk, nogle stole og et par vintønder. Hulen 
benyttede Flach-Bundegaard bl.a. til sin hobby, fremstilling af vin 
på basis af danske frugter som æbler, rabarber, hyben, ribs m.m. Her 
hyggede han sig med sine egne ting, inviterede venner på prøve
smagning og noterede lidt i hulebogen, der er en slags scrap- og 
gæstebog. Den er fyldt med udklip og notater om vin, prøvesmag
ning og gæster, men også lidt om det, der rørte sig i tiden. Når ægte
parret holdt fest, og det gjorde de ofte og gerne, afsluttede man tit 
med et hulebesøg, hvor hele selskabet så er krøbet gennem panel
døren for at hygge sig i hulen med vin og fællessang. Ikke alle, især 
damerne, brød sig dog om denne form for morskab. Omkring 1930 
blev boligen udvidet til mellembygningen og dele af dampmøllen. 
Flere stuer kom til bl.a. en billardstue og et privatkontor. I damp
møllens nedre etager indrettedes i 1933 gildesal og hele to huler. 
Herefter blev den gamle hule nedlagt og spisestuen udvidet med 
dette rum. Den ene hule benævnes »den lille hule« og den består 
blot af en rundbuet niche med indgang fra trappereposen. Her er der 
placeret et bord med en bænk på hver side, hvor et mindre selskab 
har kunnet sidde og hygge sig. Fortsætter man ned ad trappen til 
den underste etage kommer man til den »store hule«, et rum indret
tet i tysk Bierstubestil; til den ene side er der faste bænke, langbord 
og åbent ildsted, til den anden et arbejdsbord til vinfremstilling og 
med tilhørende remedier samt under bordet reoler til de fyldte fla
sker. Midt i rummet ligger en stor vintønde, indrettet med bord og 
bænke, hvor seks voksne har kunnet klemme sig ind. Hulen havde 
her samme funktion som den gamle hule oppe bag spisestuen, et 
sted hvor husets herre kunne slappe af og hygge sig med sine egne 
gøremål, og som samtidig kunne bruges som afslutning på en fest
lig aften.

Der gemmer sig uden tvivl flere huler rundt om i danske hjem, og 
indehaverne er formodentlig stadig mænd; kvinder ville næppe kal
de deres værelse for en hule. Hulen bliver dog aldrig en fast del af
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hjemmet som herreværelset i sin tid var. Herreværelsets tid er omme, 
selvom der sikkert stadig findes enkelte tilbage. Til gengæld er boli
gens rumfordeling blevet mere demokratisk; børn far egne værelser 
som noget ganske selvfølgeligt, og de voksne både mænd og kvinder 
far arbejdsværelser, hvis de har behov for det, og der er plads til det. 
Kvinder og mænd har heller ikke længere deres faste roller i hjem
met, men deles om det hele også om boligens overskydende rum. 
»Hans og hendes værelse« eller »dit og mit værelse« er nye kategori
er af rum i boligen.
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KARSTEN BIERING

Før den sidste færge

De fleste folklorister og etnologer har nok på ét eller flere tidspunk
ter i deres karriere haft følelsen af, at »klokken nu var fem minutter 
i tolv«, hvis man skulle redde de sidste stumper af en svunden kul
tur - eller blot minderne om den - for eftertidens videnskabelige 
studier og almene folkeoplysning.

Der er dels tale om en slags lykkefølelse over at have fundet et sid
ste minde - f.eks. hos en endnu overlevende fortæller - og dels en 
ærgrelse, fordi man helt klart er kommet for sent til at opleve tradi
tionen eller kulturelementet i sin funktionelle sammenhæng, mens 
det endnu var levende og udbredt.

Man kunne også kalde fænomenet for »Evald Tang Kristensen 
syndromet« og konstatere, at samtiden blandt kolleger og i offent
ligheden oftest anses for at være triviel. Men hvis ikke vi selv beskri
ver og analyserer dele af også vor egen tid - hvem mon så kan gøre 
det mere kvalificeret om 50,100 eller 500 år?

For godt syv år siden - da Storebæltsbroen forventedes at stå fær
dig i 1993 -henvendte jeg mig til DSB og et par af de store private 
fonde med et bredt forsknings- og formidlingsprojekt, som skulle 
dokumentere Storebæltsoverfarten i alle dens aspekter i fortid og 
nutid, sommer og vinter, dag og nat og med passagerer og besæt
ning.

Dengang lykkedes det ikke at skabe interesse for projektet. Måske 
var der i bevidstheden endnu meget lang tid til, at Danmarks vig
tigste færgerute gennem tiderne skulle lukke, og desuden var DSB 
Rederi på daværende tidspunkt endnu ikke udskilt som et selvstæn
digt aktieselskab med klar interesse i at fa sin virksomhed doku
menteret.

Bestyrelsen for Danmarks Færgemuseum i Nyborg overtog dele 
af mit gamle projekt og koncentrerede sig om at skaffe bevillinger til
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videodokumentation af den aktuelle færgefart. I løbet af foråret 1996 
viste det sig, at Velux Fonden af 1981 netop var interesseret i at støt
te j<zw/i7Zrdokumentation på video. I den senere bevillingsskrivelse af 
21.6. 1996 - der giver tilsagn om op til 800.000 kr. over to år - 
udtrykker fondsbestyrelsen håb om, at »der på denne måde er skabt 
muligheder for at kunne belyse arbejds- og folkelivet, som det udfol
der sig på færgeoverfarten på Storebælt, hvilket er en vigtig kultur
historisk dokumentationsopgave med den forestående færdiggørelse 
af den faste forbindelse over Storebælt.«

DSB Rederi fulgte fa dage senere op med de 70.000 kr., som end
nu manglede i budgettet og tilbød desuden gratis transport til med
arbejdere og biler i nødvendigt omfang. Desuden bidrager Køben
havns Universitet med ca. 700.000 kr. i form af forskningstid, gratis 
anvendelse af professionelt optage- og redigeringsudstyr m.v.

Man kan således sige, at Danmarks Færgemuseum har bestilt vi
deodokumentationen hos Center for Arbejderkulturstudier, som har 
faet fakultetets tilladelse til at stille forskningstid og apparatur gra
tis til rådighed for at sikre projektets gennemførelse. Det vil efter 
mit bedste skøn ikke være muligt at fa et eller flere private fonde til 
at finansiere et sådant projekt, med mindre der også indgik skatte
borgerfinansierede aktiviteter gennem eksempelvis Universitetets 
medarbejdere og faciliteter.

Videoprojektet har fire faste medarbejdere: undertegnede, der 
fungerer som interviewer og producer, René Christensen fotogra
ferer, Steen Linke Larsen optager lyd, og Jens Wichmann Moes- 
gaard redigerer - alle tre er ansat ved fakultetets AV/ITV-afdeling. 
Hertil kommer medhjælp til båndregistrering/billedbeskrivelse og 
transskribering af interviews.

Video-optagelserne begyndte omkring 1. august 1996 og koncen
trerede sig i efteråret og vinteren om godsfærgen Asa-Thor (tages 
ud af drift 5.4. 1997) samt om de tre Intercity færger Dronning 
Ingrid, Kronprins Frederik og Prins Joachim (tages ud af drift 31.5. 
1997, og Storebæltsbroen indvies den 1.6.). Der vil i løbet af foråret 
og sommeren 1997 blive produceret et videoprogram om godsfærgen 
og sidst på året et om de tre IC færger under ét, da de er så godt som 
helt identiske i konstruktion og funktion.
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I løbet af sommeren 1997 begynder video-optagelserne af de fem 
bilfærger - Arveprins Knud, Sprogø, Knudshoved, Kraka og Heim
dal - og fortsætter efterår og vinter. Bilfærgerne tages formentlig ud 
af drift i begyndelsen af sommeren 1997 og herefter redigeres det 
tredie videoprogram.

Alle tre videoprogrammer er beregnet som introduktion for pu
blikum på Danmarks Færgemuseum i Nyborg, men skal også distri
bueres gennem amtscentraler for undervisningsmidler og folkebi
blioteker samt til interesserede TV-kanaler.

Først i slutningen af november 1996 gik det op for en enkelt TV- 
station - TV 2 Lorry - at IC færgerne snart bliver nedlagt, og man 
ville derfor gerne lave et dokumentarprogram om de varierede 
måder, som passagererne bruger færgerne på. Vi kunne fortælle, at 
Center for Arbejderkulturstudier allerede i knap et halvt år havde 
lavet optagelser af denne art, som også vil indgå i vores videopro
grammer, og at TV 2 senere naturligvis vil være velkommen til at 
købe dem til udsendelse.

Undervejs i projektet vil der også blive produceret nogle kortere 
videoprogrammer ud fra det meget brede optagemateriale. Der kan 
blive tale om længere interviews med besætningsmedlemmer om 
deres liv og arbejde og mere teknisk orienterede skildringer af funk
tionerne i maskinrum og på kommandobro.

Interessen for vores samtidsdokumentation på video er stor og 
positiv hos besætning, cateringpersonale og passagerer. Vi far under
vejs mange tilkendegivelser fra alle aldersklasser om, at det vel nok er 
godt, at nogen tager sig af sådanne skildringer, inden det er for sent. 
Det er meget fa, som ikke har ønsket at medvirke i optagelserne.

I løbet af efteråret 1996 har vi brugt ca. 35 optagedage, hvoraf en 
del har været nætter. Vi finder det vigtigt, at dokumentationen viser 
variationerne i sommer og vinter, dag og nat, hverdag og week-end, 
travlhed og pause osv. Desuden har vi inddraget landanlæggene i 
henholdsvis Korsør og Nyborg med IC3 tog, regional- og godstog, 
rutebiler og cyklister osv. Der er ingen tvivl om, at landanlæggene 
efter lukningen af færgefarten vil undergå radikale forandringer, og 
de tomme havneindløb og færgelejer vil totalt ændre de to byers pro
filer både set fra land og fra vand.
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Desværre er der i dette videoprojekt ikke økonomisk mulighed for 
også at inddrage befolkningerne og virksomhederne i Korsør og 
Nyborg i undersøgelserne af de konsekvenser - menneskeligt, øko
nomisk, kulturelt osv. - som nedlæggelsen af færgefarten vil med
føre.

Derimod er vi meget opmærksomme på den situation, vi er ramt 
ind i med hensyn til afskedigelser, »frivillig« fratrædelse, omplace
ring og pensionering. Den 15. august 1996 modtog samtlige rederi
ansatte inkl. cateringpersonalet opfordring til inden den 15.11. bin
dende at tilkendegive, hvor de gerne ville arbejde og i hvilke funk
tioner - eller evt. at fratræde. En af de første dage i januar 1997 vil 
hver enkelt medarbejder modtage besked fra ledelsen.

Det er i denne usikre situation, vi har indledt vores optagelser og 
interviews, og vi har valgt at lade dette vilkår åbenlyst spille med og 
berører det i hvert enkelt interview. Herigennem far vi også en øje
bliksskildring af de stemninger og følelser, der hersker blandt med
arbejderne i en stor virksomhed med lange traditioner, når de bliver 
udsat for en gennem længere tid planlagt lukning af deres arbejds
plads Storebæltsoverfarten.

Den sidste sejlads vil vi så vidt muligt følge på hver enkelt af fær
gerne, og godsfærgen Asa-Thor sejler sin sidste dobbeltttur lørdag 
den 5. april. Skibsfører og maskinchef har spurgt os, om vi ville med, 
og de lægger ikke skjul på, at det bliver en vemodig dag. Men også 
dette aspekt hører med i det samlede billede, som vi skal fastholde 
og formidle for eftertiden.

Det er et privilegium at fa mulighed for at arbejde med en be
stemt virksomhed og dens mange medarbejdere gennem så lang tid, 
som det er tilfældet med Storebæltsprojektet. Og det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at videoholdet er kritisk over for Storebælts
broen. Men vores optagelser og senere redigering vil naturligvis ikke 
fremstå som noget partsindlæg i en trafikpolitisk diskussion. Vores 
billeder og interviews vil grundlæggende være præget af sympati for 
færgefarten og varm interesse for de mange mennesker, der gennem 
årene - ja, i generationer - har opretholdt den uden sidestykke abso
lut væsentligste forbindelse mellem Danmarks landsdele i al slags 
vejr året rundt.
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Videoholdet lider ikke under »Evald Tang Kristensen syndro
met«, for vi oplever kulturelementet færgefarten over Storebælt i 
foldt format og i sin funktionelle sammenhæng som transportør af 
gods, mennesker og køretøjer. Derimod bliver det en særegen for
nemmelse, når vi i den kommende tid med kamera og mikrofon er 
med til at lukke og slukke. Det er næppe mange folklorister og etno
loger, der har været med gennem hele en sådan proces, og der vil 
efterfølgende blive brug for at gøre sig nogle professionelle, etiske 
overvejelser og trække de personlige erfaringer frem i lyset - også i 
en faglig debat.

December 1996.
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BIRGITTE RØRBYE

Kan traditioner køre i hvid limousine?

I årene omkring i960 sluttede en epoke i nordisk folkloristiks histo
rie. Det var i disse år at folkemindeforskere og museumsfolk mødtes 
og erklærede den gamle bondekultur for død. Den gamla bondekultu
rens upplösning er en af de sørgmodige titler på en bog, som blev 
udgivet efter det 14. nordiske folkelivs- og folkemindeforskermøde 
1959. Sørgmodig, fordi kulturforskerne nu ikke længere kunne se 
anden fremtid for faget end studiet af den afdøde folkekultur.

Lige som arkæologerne mente folkemindeforskerne, at de nu for 
al fremtid var henvist til fortiden. Tungsindigt knæsatte Gunnar 
Granlund i 1961 et traditionsbegreb (Granlund 1961), der uden 
ethvert forbehold er i samklang med en devolutionistisk kulturpes
simisme (Dundes 1969). Her omtales den ubevidste, statiske tradi
tion helt uafhængig af de mennesker, som holder den levende, og de 
videnskabelige instrumenter beskrives, som var de desinficerede 
operationsknive i kirurgens hånd. I min oversættelse lyder den: 
»Hvad er da tradition? Traditionen er ubevidst og statisk og som 
regel ikke skriftligt fikseret. Den består af nedarvede sæder og skik
ke, digtning og trosforestillinger og gennemtrænger den fælles kul
turarv. Fordi den er ubevidst, må den afdækkes og beskrives ved 
hjælp af traditionsforskerens videnskabelige instrumenter. Den 
mobile kultur i den vestlige verden i vore dage er en offensiv kom
merciel kultur.« (Granlund 1961,58-59).

Grøde i luften
Men pessimisternes tid var ved at være forbi. Nu var der grøde i 
luften og i Danmark blev omslaget særlig tydeligt, fordi det faldt 
sammen med et generationsskifte og et nybrud, både i og uden for 
forskermiljøerne.
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På universitetet blev faget genoprettet efter en lang stilstands
periode på mere end 40 år. Som mærkeår sætter jeg her 1917, hvor 
Axel Olrik dør og 1959, hvor en studieordning i folkemindeviden
skab vedtages. Nu skulle faget have studerende, og det fik det. Så da 
jeg i midten af 1960erne startede mine studier, mødte jeg en lille flok 
medstuderende bænket om læreren Laurits Bødkers bord. Og snart 
var vi under hans ledelse ivrigt beskæftiget med at klippe og klistre 
meddelelser om levende festtraditioner omtalt i nordjyske lokalavi
ser på kartotekskort. En lille universitetsenklave med et par rum i en 
6 værelses-lejlighed i lagkagehuset på Christianshavns torv, hvor 
værelset ved siden af hed NIF (Nordisk Institut for Folkedigtning, 
Nordic Institute of Folklore) og al anden plads ellers var optaget af 
folk, der med Thorkild Knudsen i spidsen kom og gik med båndop
tagere af en vægt, størrelse og lydkvalitet, der står i omvendt pro
portionalt forhold til nutidens avancerede lommemaskiner. Be
sværligt eller ej. Sikkert var det, at både festtraditioner, folkemusik 
og folkesang var levende folkekultur.

Også på Dansk Folkemindesamling (DFS) var det grødetid. Her 
havde det genoprettede fags første-generation - uddannet mellem 
1959-61 - overtaget ikke mindre end tre arkivarposter: Iørn Piø, 
Gustav Henningsen og Bengt Holbek. Den gamle folkemindeskat 
var sikret sine vogtere, og via radio og tv, populære bøger, foredrag 
og anden formidling far arkivarerne en dialog i gang med det omgi
vende samfund, som viste at fortidens traditioner stadig havde rele
vans i nutiden.

Og nye skatte var på vej. Også uden for de videnskabelige insti
tutioners mure blæste nye vinde. Som ung studerende mødte jeg 
nogle af disse folk, som med stor veneration blev omtalt som ama
tørforskere. Amatørforskerne var ikke uddannet i folkemindeviden
skab. Deres folkloristiske blik var udviklet gennem en livslang, til 
tider alt overskyggende interesse, der ofte var betinget af arbejde og 
fag. Jeg tvivler på, at ordet amatørforsker i dag har den samme posi
tive klang, som jeg oplevede det havde, dengang, hvor beundringen 
blev knyttet både til ildsjælene og den fejende indsigt: at traditioner 
stadig var i five. Her stod læreren Erik Kaas Nielsen, politimanden 
Anders Enevig og mange andre og modsagde ved deres blotte ind-
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samlingsarbejde Evald Tang Kristensens dystre spådom om, at tra
ditionens bro uigenkaldeligt var brudt allerede før 1900.

Så kategorisk udtalte Tang Kristensen sig for hundrede år siden: 
»Denne gamle Slægt med den stærke Tro er endnu ikke uddød, men 
den tager svært af, og det er næppe for meget at sige, at saare faa af 
den yngre Slægt slægter dem paa i det Stykke. I saa Henseende bli
ver altså i vor Tid Broen brudt af for de gamle Overleveringer, og 
det i mere end en Henseende. Traditionen bliver nu fuldstændig 
afbrudt. Det maa jeg da særlig lægge Mærke til, der samler på de 
gamle Traditioner, hvor jeg kan faa dem« (Kristensen 1898,50-51). I 
forbindelse med en projektansøgning tegner også Axel Olrik i de 
samme år en profil af døende folkeminder blandt en uddøende ska
re af gamle mennesker: »Beskrivelsen kan gives i denne menneske
alder, og ikke i nogen senere. Billederne kan skaffes iår og måske et 
eller et par år længere frem i tiden; det sidste af æventyrfortællemes 
og visesangernes kreds går på gravens rand.« (Olrik 1895).

OK tænkte vi, hvis de gamle forskere virkelig mener, at en rigtig 
traditionsforsker kun kan ekvilibrere med en viden om den døde og 
opløste tradition, ja så må vi vise, at traditionen lever, og at en god 
traditionsforsker også har behov for viden om nutiden.

... Og om lidt er det for sent
Fra folkemindeforskningens start i midten af 1800-tallet har for
skernes og indsamlernes omkvæd været »... og- om lidt er detfor sent«. 
Om et år, måske to, siger Axel Olrik stakåndet og tilføjer: de gamle 
er jo på gravens rand. Med disse ord gentager han læremesteren 
Svend Grundtvig, der i Gamle Danske Minder rystet omtaler de gam
le koner, der går i graven med deres gamle minder (Grundtvig 1861).

Men nogle folklorister elsker at være pessimister. Igen og igen har 
den dystre spådom animeret til modsigelse gennem et kreativt ind
samlingsarbejde. I 1800-tallet søgte Tang Kristensen og mange 
andre med ham til hedebefolkningens mennesker, til de fattige, de 
gamle og de udstødte. Og det er den samme strategi med at opsøge 
samfundets udkanter, som igen bliver moderne og giver resultat i 
midten af 1900-tallet. I Danmark ved i 1960erne at indsamle børne-
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folklore, vagabonders sange og historier, værtshuskultur, festtradi
tioner i Nørrejylland og lignende, medens opmærksomheden i 
70erne i takt med tidens strømninger rettes mod nye grupper som 
arbejdere og kvinder. Her som ude i verden tager folklorister endnu 
engang fat, hvor de gamle slap. Nu som før kortlægges folkloren hos 
stadig nye grupper, specielt minoriteter og etniske grupper.

Derfor havde vi al mulig grund til at vende os fra Granlund og de 
andre gamle forskere, når de sagde, at vi alene skulle holde os til 
arkiverne, medens de forsøgte at forhindre os i at beskæftige os med 
nutiden, med det bevidste, det offensive og mobile, som noget der 
var traditionen fremmed. Der var behov for at sige nej og sætte alle 
kræfter ind på at vise, at traditionen ikke var død. Og da det så værst 
ud, fik vi øje på nye informanter, nye stofgrupper, nye indsamlings
metoder og et nyt teorigrundlag. Omkvædet blev - endnu en gang 
- gjort til skamme. Med en entusiasme, der sikkert har adskillige 
lighedspunkter med vore forgængeres, forstod også min generation, 
at traditionen levei\

Som ung studerende i slutningen af 1960erne oplevede jeg dette 
skifte fra pessimisme til optimisme som en epokeafslutning. Lige 
som Tang Kristensen syntes jeg, at en slægt var ved at uddø. Men 
det gjorde mig ikke bedrøvet, for de uddøende var de pessimistiske 
folkemindeforskere, ikke informanterne, og slet ikke traditionerne.

Intet under at kampen for at fa feltarbejde ind i studieordninger
ne blev 6oemes store mærkesag. Medens de ældre studerende tog de 
yngre med, DFS ansatte studerende til indsamlingsopgaver og de 
studerendes organisation NEFA afholdt fællesnordiske feltarbejds- 
kurser, hvor tilstrømningen af deltagere var større end kapaciteten, 
blev der i miljøerne af studerende og yngre forskere vendt op og ned 
på de gamle forskeres antagelser om opløsning og forfald. Optimi
stiske kom vi hjem fra vores feltarbejde og deltagelse i livet i verden 
omkring os belæsset med indtryk, observationer, billeder, udklip, 
notater og sidst men ikke mindst disse imponerende interviews, som 
erfaringen efterhånden lærte os, at det tager timer og dage alene at 
transformere til udskrifter. Foran os stod de lyslevende traditioner, 
spillevende meddelere og billedet af en bro, der aldrig var blevet 
brudt.
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Problemet var kun, at det der skete i 6oerne var, at protesten lyk
kedes lidt for godt. Endnu engang overlevede troen på traditionen i 
ental og bestemt form. Debatten nåede aldrig for alvor forestillingen 
om kulturel kontinuitet. Men - fordi man tror på homo traditionalist 
behøver man hverken tro på kulturarv eller kulturel kontinuitet.

Et menneskeligt beredskab
Når jeg i de seneste ti, tyve år sideløbende med mere specifikke folk
loristiske studier, har prøvet at følge med i den strøm af velskrevne, 
tænksomme og inspirerende fremstillinger, som henregnes til mo
dernitetens grundforskning, har det slået mig, at meget af det der 
siges, er noget jeg har hørt før. Når Anthony Giddens i sit omfat
tende forfatterskab viser, at vi befinder os i en posttraditionel tid 
præget af traditionens opløsning, ja så kommer jeg sommetider til at 
spekulere på, om dette mon er noget, der skal siges i slutningen af 
hvert århundrede, eller måske i begyndelsen af enhver ny genera
tion. Også Thomas Ziehes dokumentation af ungdommens kultu
relle fristilling far mig til tænke på, at et opbrud i opbruddets egen 
tid ofte synes at se anderledes ud end eftertiden har øje for. Som
metider synes det at være større, mere gennemgribende og epoke
gørende, medens det andre gange slet ikke syner af noget som helst.

Der er således god grund til at rejse spørgsmålet om epokeskiftet 
i 6oerne stadig synes så stort, som vi der var unge oplevede det? Var 
Granlund egentlig så håbløst gammeldags, når han i 1961 skelner 
mellem begreberne tradition og kultur, idet han fremhæver, at nuti
dens kultur er mobil og karakteriseres ved det bevidste og offensive, 
medens han forbeholder tradition som begreb for det, der kende
tegner en kulturarv, der gennemtrænger hele samfundet? I grunden 
er det jo ikke en argumentation, der adskiller sig væsentligt fra 
modernitetens teoretikere.

I al vores vrede over at blive frataget nutidsperspektivet afviste vi 
imidlertid de gamles ord om brud og opløsning. Det var for så vidt 
i orden, at de talte om brud. Vi ville også godt være kritiske og 
beskæftige os med konflikter. Men vi ville ikke høre tale om, at det 
vi studerede var mindre relevant eller autentisk, end det som optog
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den klassiske forskning. Derfor kunne der ikke skabes enighed end
sige dialog mellem de to forskergenerationer om noget egentligt 
brud mellem et »før« og et »nu«.

Lytter vi til modernitetetens forskere var det her vi tog fejl. I vores 
iver efter at påvise, at folkloristikken også kunne og skulle beskæfti
ge sig med nutiden, tror jeg vi overså, at de traditioner vi dokumen
terede slet ikke skulle tolkes i lyset af »en stor tradition« videregivet 
fra gamle til nye generationer. Jeg tror, vi gør klogt i at glemme 
drømmen om den store tradition. Så behøver vi heller ikke længere 
at nynne med på den klassiske folkloristiks dystre omkvæd »og om 
lidt er det for sent«. For det kan aldrig blive »for sent«, hvis vi omta
ler traditioner i ubestemt flertal, og ser dem som et menneskeligt be
redskab for det traditionelle som identitetsskabende kommunika
tion.

68er generationen - og deres børn
Netop i 6oeme trak fristillingen af kulturelle værdier for alvor sine 
dybe spor gennem samfundet. Gamle hæderkronede vaner og ruti
ner blev kastet overende. Fordi de ikke længere havde mening eller 
fordi kastet skulle afprøves. Ofte fremstilles 68eme som den store 
omvæltende generation, både kvantitativt og kvalitativt. Det kan på 
mange måder være rigtigt. Men ser jeg på det som modernistisk tra
ditionsforsker, kunne jeg lige så godt beskrive denne generation, jeg 
selv tilhører som flinke husmødre og travle gartnere. Vi luftede ud, 
vaskede op og gjorde rent, fejede og lugede. Vi tog arbejdstøjet på, 
satte spørgsmålstegn ved det gamle og holdt op med at gøre ting 
alene af den årsag, at generationerne før os havde gjort dem. Snav
set i krogene kom væk og ukrudtet blev luget op lidt hurtigere end 
det måske ellers var sket. For 68-erne var kun en lille gruppe i en 
omverden i ændring. Ind rykkede demonstrationer, ø-lejre, Chri
stiania, papirløse samlivsforhold, charterrejser, bilture, teknologi til 
de små husholdninger (etc). Ud rykkede ægteskabet, de store bryl
lupper, de stivede servietter og krav om takt og tone. Når vi i den 
folkloristiske undervisning i slutningen af 6oeme i bogform skulle 
studere omgangsformernes aktuelle regler, var vi henvist til en enkelt
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udgivelse, nemlig Vor tids skik og brug fra 1964. Og som redaktøren 
Mogens Rud sagde i 70erne: »Den slags bøger er der ikke mere brug 
for«.

Strømmen af nye bøger har forlængst modsagt Ruds spådom. I 
90erne står en midaldrende 68-generation og ser deres børn bygge 
traditioner som aldrig før. For nogen kan det måske se ud som om, 
det er kulturarven, der atter gør sig gældende, stærkere end nogen 
sinde. Men den forklaring, der udgår fra en simpel kontinuitets
tænkning, tror jeg ikke på. For at leve, må tradititioner bygges, ved
ligeholdes og forkastes af mennesker. Som mennesker bruger vi tra
ditioner som kommunikation. Til at finde ud af os selv, bekræfte 
vores tilhørsforhold til nogen og afvise vores forpligtelser over for 
andre. Til at komme i gang, holde ved og slutte af.

I moderniteten er vi blevet personlige forbrugere af traditioner: 
Det vi troede var kulturarven er snarere et stort varecenter. I tradi
tionernes supermarked henter vi ned fra hylderne, hvad der er brug 
for. Det kan godt være, vi ringer til Folkemindesamlingen og spør
ger, hvad der er den »rigtige« tradition - fordi vi elsker »rigtige tra
ditioner«. Eller slår op i nye håndbøger og undersøger, hvad »man« 
gjorde i gamle dage - fordi vi elsker »gamle traditioner«. Men det 
kan også være, vi tager inspirationen med fra Beverley Hills, den fest 
vi var til sidste år, eller benytter os af den skægge variation på en 
sangskjuler kæresten netop har fundet på. Fristillingen af kulturelle 
værdier er kommet os tæt ind på livet og stiller krav til vores per
sonlige kreativititet også i forbruget af traditioner.

Kampen om, hvem der skal bestemme over traditionerne, er også 
blevet mere åbenlys. At traditioner spredes er klart nok, men at de 
går fra generation til generation er en tese, som blev udviklet i et 
samfund, hvor de ældre indtog en dominerende plads i et hierarki. 
68ernes hovedrengøring efterlod god plads til de kommende gene
rationer, og i 90erne er de store traditionsskabere de unge.

Homo traditionalis
Homo traditionalis er blevet et meget kreativt menneske, der både 
skal have sans for nogle grundregler og et omfattende kendskab til
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mange forskellige traditioner for at kunne udforme den rigtige begi
venhed, hvor traditionen bliver personlig.

Til en polterabend eller en morgenfødselsdag hører ikke alene 
nogle traditionelle rammer, men også en lige så traditionel forvent
ning om, at denne begivenhed skal gøres til noget særligt. Blandt de 
yngre aldersklasser er det traditionelle knyttet til et traditionelt krav 
om nyhedsværdi og inspiration.

Om et par dage vil jeg lige som mange andre 68ere måbende se 
til, når landets gymnasieungdom drager til den årlige julefest for 
gamle og nuværende elever. Da vil jeg fa at se, at alle de unge fest
deltagere ved, hvad det drejer sig om, når de trænges ved indgangen 
for at modtage årets 3 G’ere. Og så kommer de. Ikke for tidligt, for 
tilskuerne skal først være på plads. Frem glider de store limousiner 
booket fra det halve Danmark i månedsvis før og med firmaets for
sikringer om, at champagneglassene står parat. Så stiger de ud, af
gangsklassens elever. I deres brusende kjoler og lejede smokinger. 
Med opsat hår, strålende smykker, perfekte sløjfer og blankpudsede 
sko. I traditionernes supermarked har de hentet ting ned fra hylder
ne, som 68erne kylede væk, fordi de ikke kunne bruge dem til noget 
i deres beredskab for det traditionelle. Men det kan 90ernes genera
tion. De har forberedt sig i månedsvis. Nu er det deres dag. Et min
de skal bygges for livet.

Både som 68er og folklorist er jeg tilfreds. Hvad er traditioner 
uden kreative, protesterende og eksperimenterende mennesker. De 
unge gør ikke som vi, der satte bannere op og flyttede professorens 
møbler ud af hans kontor. Det de unge gør ser anderledes ud, end 
det vi gjorde, men inspirationen og den personlige handlekraft har 
stadig gode kår.

Om nogle uger er det nytår, så kommer forårets fester, og til som
mer er der de store studenterfester, i august rykker nye 3’Gere frem 
og tager imod de nye på gymnasiet. Venligt med smådrillerier? 
Ulækkert med leverpostejmadder? Eller med stor dramatik, hvis en 
oprørsk 1 G’er skal smides i springvandet, medens lærerne truer de 
gamle med udsmidning? Får vi mon igen en offentlig debat - med 
nye ideer til kreative sjæle - om uacceptable overgangsriter, når de 
nye rykker ind på kasernerne? Eller bliver det beretninger fra rusture 
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og Tour de Chambre eller Tour de Cuisine på kollegierne, der rykker 
ind i medierne til næste år? Nye festkomiteer er forlængst gået i 
gang. Med krav om det traditionelle. Ikke som kulturarv, men som 
beredskab til at kommunikere og skabe identitet indadtil som udad
til. Og ikke altid for det gode.

Har traditioner brug for broer?
I årene omkring i960 sluttede en epoke i nordisk folkloristik. Det 
folkloristiske blik, som i generationer havde været rettet mod for
tiden, blev vendt mod nutiden. Men troen på den store tradition tog 
vi med os lidt endnu. Når vi bemærkede de mange levende traditio
ner omkring os, tolkede vi dem i lyset af en kontinuitetstænkning, 
som vi sjældent satte spørgsmålstegn ved. Også arbejdere har tradi
tioner, sagde vi. Også børn, også slumstormere, føjede vi til. Også 
virksomheder, kollektiver, grundejerforeninger, lød koret. Lige som 
det sker hos 1. og 2. generationsdanskere, blandt religiøse minorite
ter og danskere på Mallorca. Ja, remsen vokser stadig. Og i det små 
bekræftede vi gennem vores utallige dybdestudier, at kontinuitets
tænkningen måske slet ikke var så relevant.

Derfor irriterer Granlund mig stadig. Det gør han, fordi han bru
ger begrebet tradition som han gør: Forøvrigt lige som mange 
modemitetsforskere og Tang Kristensen irriterer mig, når de bruger 
traditionsbegrebet til at skabe et billede af fortiden, som traditionens 
store tid. Alle synes at gå ud fra, at traditionen i ældre tid kan omta
les i ental og bestemt form, og at der skete et brud, da traditions
broen blev brudt. Men har traditioner nogen sinde haft brug for 
broer?

Forestillingen om kulturarven er skabt i et samfund, hvor de ældre 
dominerede de yngre. Hvad enten man var bonde, købmand eller 
professor udgjorde generationsfølgen et hierarki. Kan det da undre, 
at de unge brugte deres kreativitet på at føje sig og nærme sig de 
gamle, for selv med tiden at glæde sig over at kunne overtage deres 
plads lidt højere oppe? I et samfund eller en situation, hvor det giver 
størst prestige eller tryghed at gøre som »man« plejer, hvem ønsker 
da at bruger kræfterne på noget andet?
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Hvad ved vi egentlig om denne store altgennemtrængende tradi
tion, andet end det, som er blevet beskrevet og dokumenteret af de 
som fuldt og fast troede på dens eksistens? Blandt andet af den klas
siske folkloristik. Hvordan kan vi være så sikre på, at det traditio
nelle ikke altid har været et personligt beredskab i en identitetsska
bende kommunikation? Selv om det falder mere i øjenene i moder
nitetens multikulturelle samfund, hvor det er de fristillede unge, der 
er de store traditionsskabere. Hvis mennesket er et traditionsska
bende væsen, er kreativititet og identitet måske lige så relevante 
begreber som kontinuitet og arv, også når det gælder fortiden.

December 1996.
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ANDERS ENEVIG

De tager krucifikset med

Da jeg for et par år siden fyldte rundt, var der et kendt jysk dagblad, 
som efter at have nævnt mine bøger om artister, cirkusfolk, gøglere, 
sigøjnere, tatere, klunsere og vagabonder - sluttede den lille opsats: 
Og nu er han i gang med en bog om vejkrucifikser, men da Fanden 
blev gammel, gik han som bekendt også i kloster.

Meget morsomt! Men noget var der trods alt om snakken, for de 
næste par år besøgte jeg mange klostre for at høre historien om deres 
krucifikser nede i haven. Et emne, som jeg ikke tidligere havde 
skænket en tanke og derfor var totalt ukendt for mig.

Netop det skærpede interessen og gjorde, at min indbyggede jyske 
stædighed og gamle færdighed fra min polititjeneste som detektiv 
igen kom til ære og værdighed. Det var særligt spændende at opspo
re de mange vejkrucifikser og de mennesker, der kunne fortælle om 
dem.

Det begyndte med, at jeg helt tilfældigt i 1992 fandt ud af, at nog
le vandaler i 1974 havde stjålet et stort vejkrucifiks ved landevejen syd 
for Martofte på Hindsholm. Krucifikset var blevet rejst i 1942 på 
lokalt initiativ af egnens læge og finansieret af biskop Fuglsang- 
Damgaard i København, der administrerede et legat til dette formål.

Men det var gået i glemmebogen, så tyveriet blev ikke anmeldt til 
politiet, og krucifikset kom aldrig tilveje. Det var som pokker, tænk
te jeg, kan man ganske roligt sljæle et vejkrucifiks, uden at nogen 
reagerer? Ja, det kunne man åbenbart, og formanden for Stubberup 
sogns menighedsråd udtalte blandt andet i avisen: »Men da vi jo 
ikke er katolikker, kan det vel ikke sætte sindene særligt meget i 
bevægelse.«

Her er det tydeligt, at menighedsrådsformanden, der forresten var 
overlærer, skelner skarpt mellem et udendørs stående krucifiks og de 
tusinder af store krucifikser, der hænger dekorativt på væggen i vore
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kirker, missionshuse, museer. De indendørs krucifikser fungerer 
alene som pynt og museumsgenstande, som sognets kirkegængere 
næppe lægger mærke til, mens de udendørs, hvad enten de star ved 
en vejside, på en kirkegård eller i en klosterhave, betragtes som et 
katolsk fremmedelement, der hører hjemme under sydligere him
melstrøg.

Under detektivarbejdet med at finde frem til alle udendørs ståen
de krucifikser i Danmark, kom jeg mange gange i kontakt med 
katolske søstre og nonner på klostrene rundt om i landet, og de for
talte allesammen åbent og glad om netop deres krucifiks nede i 
haven.

Som baggrund ville jeg naturligvis først høre noget om selve klo
stret, hvornår det var grundlagt, hvor mange, der boede på klostret 
og den slags, og derefter kom vi ind på at tale om krucifikset, der ad 
mærkelige veje var kommet til klostret. Der måtte undertiden gra
ves grundigt og dybt for at finde frem til historien, for den slags 
fører man sjældent bog.

Som noget nyt for mig viste det sig, at flere af klostrene i tidens 
løb var flyttet. At de af en eller anden årsag var brudt op det ene sted 
og derefter var flyttet til et nyt sted med andre og måske bedre 
muligheder for at arbejde i ordenens traditionelle ånd med for 
eksempel sygepleje, undervisning og den slags.

Jamen, hvad så med krucifikset? spurgte jeg. - Det tog vi da med 
på flyttelæsset! fik jeg til svar.

Den besked lurede jeg på de første par gange, for det kunne jo 
være en tilfældighed. Men nej, jeg fandt snart ud af, at det var, om 
ikke en uskreven lov, så en ubrydelig regel, at flytter et kloster, tager 
man krucifikset med til det nye sted og rejser det i haven, hvis det 
på nogen måde kan lade sig gøre - ellers et andet relevant sted.

I det hele taget har ordenssøstrene flyttet en del rundt i landet. 
Denne rokering er nu ved at være forbi, da de traditionelle katolske 
institutioner, hvor søstrene var beskæftiget med humanitært arbejde, 
forlængst er overtaget af det offentlige - samtidig med, at mange 
søstre er blevet gamle og nu selv har behov for pleje.

Jeg vil slutte med nogle eksempler:
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1961 flyttede ti nonner fra Cistercienserordenen fra Allerslev Kloster, 
Ledreborg ved Lejre, til Sostrup Slot ved Gjerrild nord for Grenå. 
Et krucifiks, som en af nonnerne havde faet foræret fra Tyskland 
sidst i 1950’erne og som stod ved hovedindgangen til klostret, blev 
genrejst på naturkirkegården ved Sostrup Kloster.

i960 fik pastor Niels Oppermann foræret et indendørs krucifiks af 
den katolske skole i Horsens, hvor Oppermann var præst. Kruci
fikset blev monteret på et stort egetræskors og stillet op i præste
gårdshaven. Da pastor Oppermann 1972 flyttede til Bovrup i 
Sønderjylland, hvor han etablerede et lille katolsk kapel, flyttede 
krucifikset med. Det blev rejst ved indkørslen, hvor det stadig kan
ses.

1962 dannede en lille gruppe Assumptionssøstre fra København et 
kloster ved Brabrand, som de kaldte Aarslev-Højgaard Kloster. Her 
rejste de et krucifiks i haven. 1978 flyttede søstrene til Horsens, hvor 
de oprettede et retrætecenter: Stensballe Kloster, og krucifikset fulg
te med. Der blev de til 1988, hvor de flyttede til Als Kloster ved Søn
derborg, og her ombyggede de en gård til refugium. Disse søstre har 
desuden overalt beskæftiget sig med undervisning, som er et af 
ordenens hovedformål. Krucifikset står nu i klosterhaven, Søndre 
Landevej 156, Sønderborg.

Til slut et dugfrisk eksempel fra Odense, hvor Sankt Hedvigsøstre- 
ne i 1953 lod bygge et stort børnehjem på Bjerregårdsvej 9. Samtidig 
rejste de et stort krucifiks i haven. 1978 solgte de ejendommen til 
Sankt Josephsøstrene, som dannede et bofællesskab for ældre søstre. 
Sankt Hedvigsøstrene flyttede til deres domicil på Dalum Kloster 
syd for Odense, hvor der siden 1917 har stået et stort krucifiks i par
ken. Derfor lod de deres krucifiks blive stående i haven på Bjerre
gårdsvej, så Sankt Josephsøstrene kunne glæde sig over det. Den 20. 
maj 1996 flyttede de sidste fem Sankt Josephsøstre til ordenens 
hovedkvarter på Strandvejen 91 i København, og huset på Bjerre
gårdsvej blev solgt til Odense kommune. Krucifikset blev under
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stört besvær taget med på flyttelæsset til København, hvor det den 7. 
juni blev rejst ved Sankt Josephsøstrenes grave på Assistens kirke-

Anders Enevig har skrevet bøgerne: Vejkrucifikser i Danmark (1994) og: Krucifikser i 
danske klosterhaver (1996).
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SVEN OTTOSEN

Traditionstræer

Til venstre for Iøm Piøs dør på Dansk Folkemindesamling hænger 
et maleri af et gammelt egetræ kaldet Storkeegen. Det er malet i 
1904 af Benedicte Olrik, der er kendt for sine malerier af gamle ege
træer i Jægersborg Dyrehave. Storkeegen var ca. 800 år gammelt, da 
det i 1947 faldt i to dele,1 og er et af de utallige navnetræer, som sta
dig findes rundt omkring i landet. Navnetræer er ofte blevet opkaldt 
efter kendte personer, deres fag, eller embede. De kan også have fået 
navn efter træets udseende, voksested eller lokale traditioner, mens 
andre har fået navn efter overtro og skik Her en beskrivelse af Stor
keegen fra 1863:

»Storkeegen, saaledes kaldet, fordi en Stork har havt sin Rede deri, har 
i Brysthøide et Omfang af 36 Fod, der i en Høide af 24 Fod kun er 
aftaget med 4 Fod. Flere af dens mægtige Grene, som staae i en vand
ret Stilling, ere bevarede, ligesom Træet endnu har et livskraftigt 
Udseende.*?

Traditionstræer har fascineret mennesket gennem tiden. Med den 
alder nogle træer kunne få, som f.eks. Kongeegen der var ældre end 
Kongeriget Danmark, har disse vakt både fascination og ærefrygt 
blandt befolkningen. Tingtræet var midtpunktet, når der blev kaldt 
til bystævne i landsbyen og talen faldt på alvorlige sager, og 
Majbøgen blev centrum, når der skulle festes. Man dansede om 
Dansebøgen og fandt sig en kæreste, ridsede navnene i træet, og på 
bryllupsdagen plantedes Brudeege. Ved fødsel blev Livstræet plan
tet ovenpå moderkagen, og træets livskraft kunne fortælle om per
sonen. Blev man syg kravlede man igennem et Hultræ, nøgen, en 
torsdag aften ved måneskin. Brandtræer beskyttede gården, og for
hindrede at den gik op i luer, men kun hvis man værnede om træet. 
Folketroen er rig på den slags eksempler.
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Traditionstræer er et lille område indenfor folkloristikken, og en 
systematisk indsamling og forskning har ikke været højt prioriteret. 
Den første, der publicerer en større beskrivelse af traditionstræer, er 
Kr. Nyrop, som i 1890 i tidsskriftet Dania skrev en artikel om Klude
træer. Hultræer, Sygetræer eller Kludetræer er træer, hvor der natur
ligt er skabt et hul. Troen var, at man kunne overføre sin sygdom til 
træet ved først at krybe igennem hullet og bagefter hænge et tøj
stykke på træet. Her en beretning fra Karoline Graves:

»En Sygdom, som var meget almindelig blandt Børn eller mentes at 
være det, det var den saakaldte Skæver, hvad der nu kaldes engelsk 
Syge. Enten hentede man så en klog Kone, for at hun kunne læse over 
dem, eller ogsaa søgte man til Skovene, til et af de saakaldte Sygetræer, 
som var delt i to Stammer forneden og atter sammenvoksede højere 
oppe, og hvor Patienten saa blev puttet igennem; stiltiende skulde det 

foregaa, og tre Torsdage i Træk skulde det gentages, og nogle Tøjrester 
af Tøj, Patienten havde haft paa, skulde efterlades.^

Hvis der ikke fandtes et hultræ i nærheden, kunne den syge bruge 
en døråbning, græstørv med hul igennem, en trappestiges trin e.l. 
Man har også brugt at kløve unge egetræer, putte den syge igennem,
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og herefter snøre træet sammen. Når træet var sammenvokset var 
man helbredt.

Traditionerne omkring Hultræer, Ulykkestræer og Brandtræer 
beskrives i 1928 og 1932 af August F. Schmidt i tidsskriftet Danske 
Studier. Troen på brandtræer var, at hvis et bestemt træ blev fældet, 
ville ejendommen brænde, idet der var »hensat« ild i træet. Så man 
en bygning stå i »forbrand«, dvs et varsel om at bygningen ville 
brænde, kunne varslet hensættes i et træ. Varslet ville først gå i opfyl
delse hvis træet blev fældet eller faldt i en storm. Branden ville så 
være løs og bygningerne ville brænde.

»Den store Bøg i det nordøstlige Hjørne af Præstegårdshaven, må ikke 
omhugges, da Præstegården så vil brænde. Da Præstegården brændte i 
1780, og der var Fare for, at Ilden skulle brede sig, »læste man Ilden 
fast« i Bøgen. Engang havde nogle Folk begyndt at save i Træet, men 
under dette Arbejde så de Præstegården brænde. De holdt inde med 
Savningen og løb til for at redde. Træetfik Lov at stå, men Savmær
ket skal være synlig i Træet endnu.«*

Traditionen omkring Brandtræer var ikke kun overtro, idet høje 
træer nær ejendomme vitterlig har værnet mod brand ved lynned- 
slag.

For at markere historiske begivenheder så de blev husket for efter
tiden og for at give begivenheden et mindesmærke, har man brugt 
at plante et træ eller nedlægge en sten. Det har hovedsagelig været 
ved vedtagelsen af grundloven i 1915, hvor man plantede kvindernes 
ege, fordi kvinderne for første gang fik valgret, samt ved Nordsles
vigs genforening med Danmark i 1920, hvor der blev plantet Gen
foreningstræer. Der er også plantet træer ved stavnsbåndets løsning,6 
ved den første grundlov i 1849, ve<l befrielsen i 1945 og til kongens 
fødselsdag i 1940.1 opslagsværket »Folk og Flora« fra 1987 har J. V. 
Brøndegaard registreret og beskrevet disse træer.

Fredning af traditionstræer
Da den første naturfredningslov blev vedtaget i 1917 var det på bag
grund af initiativer i 1700- og 1800-årene, hvor begrundelsen mere
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var baseret på økonomiske interesser end på hensigten at bevare. 
Loven fra 1917 åbnede mulighed for at frede områder, hvis bevarelse 
af naturvidenskabelige eller historiske hensyn var af væsentlig inter
esse. Loven blev afløst i 1937, hvor en af de væsentlige ændringer var, 
at der åbnedes mulighed for befolkningen til at færdes i naturen, bl.a 
i forbindelse med fritidslivet. En anden væsendig ændring var fred
ning af fortidsminder:

»Alle jordfaste Fortidsminder, saasom Gravhøje, Gravpladser, Sten
dysser og Bavtastene, Voldsteder og lignende gamle Befæstningsanlæg 
samt Ruiner, er fredet.«7

11992 kom en ny naturbeskyttelseslov, og i denne lov blev fortids
mindebegrebet udvidet. Her er for første gang medtaget krigergra
ve, mindesmærker, sten og træer, hvortil der er knyttet folketro, 
historiske overleveringer eller kulturhistoriske traditioner.8 På bag
grund af denne lovs indhold igangsatte Skov- og Naturstyrelsen i 
1994 en registrering af træer, hvortil der er knyttet forskellige former 
for traditioner, ritualer, trosforestillinger eller fortællinger af enhver 
art. Registreringen blev udført af Dansk Folkemindesamling, hvor 
Lise Høyrup og jeg blev ansat i projektet. I løbet af 3 måneder nå
ede vi at oprette et EDB-register samt registrere 525 traditionstræer, 
som vi fandt ved en søgning i Dansk Folkemindesamlings arkiver, 
samt via litteraturen. Efter et ønske fra Skov- og Naturstyrelsen, 
foretog vi en undersøgelse af nogle udvalgte områder på Sjælland. 
Formålet var at afklare, hvor mange af de registrerede træer, der end
nu fandtes. Afgørende for det heldige udfald af denne undersøgelse 
var, at det lykkedes os at fa aftaler med lokalkendte folk fra lokalhi
storiske arkiver og ikke mindst med pensionerede ansatte ved skov
væsenet på de enkelte lokaliteter. Vi forsøgte at opspore 62 træer, 
fandt 52, men de resterende ti træer var enten væk eller tvivlsomme. 
Der blev taget foto og video af træerne, og deres placering blev plot
tet ind på 4 cm’s kort. En fin sidegevinst, der kom ved at fa etable
ret et godt netværk af meddelere var, at. vi fik oplysninger om tradi
tionstræer, vi på forhånd ikke havde kendskab til.

De fundne træer repræsenterer forskellige former for traditions
træer. Navnetræerne er i overtal, men enkelte af disse har dog også
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fortællinger knyttet til sig. Endvidere er der Værnetræer, enkelte 
Hultræer, Tingtræer, Sagntræer, træer knyttet til ældre have- eller 
herregårdskultur, samt træer knyttet til historiske begivenheder og 
skikke.

Projektet viste, at der rundt i vores skove stadig eksisterer mange 
traditionstræer, og at det er muligt at fa værdifulde oplysninger om 
denne tradition og træernes beliggenhed. Siden maj 1995 har pro
jektet ventet på nye bevillinger, men hvis loven fra 1992 skal føres ud 
i livet, er det nødvendigt med en fortsættelse.

Børnenes mindetræ
En af de nyere traditioner vi fandt i vores søgen er Suttetræerne. Det 
er træer, eller buske, hvorpå børn hænger deres sutter, sutteflasker 
eller sutteklude, når det er på tide, at de skal vænnes fra. De er en 
slags mindetræer om den forsvundne suttetid, når de skal skilles fra

Martine Mølbæk Nielsen, j år gammel, hænger sin sidste sut på sutte- 
træet på Søborg Hovedgade. August 1994.
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deres kæreste eje. Mads Lidegaard har i bogen »Danske træer fra 
sagn og tro« beskrevet flere af Suttetræerne.9 Hvor udbredt denne 
tradition er vides ikke, men vi har kendskab til 8 Suttetræer,10 ved 
henholdsvis Søborg,11 Espergærde/2 Oxholm Skov/3 Thurø/4 Nord
by på Fanø/5 Bjerringbro/6 ved Risskov/7 og ved Brabrandstien i 
Arhus.18 Suttetræerne kan være træer (hyldetræer), eller det kan være 
en Syrenbusk eller en Klematis, som i Søborg. De fleste af sutte
træerne er af nyere dato, men ved to af »træerne« kan vi føre tradi
tionen tilbage til 1960’erne.19 Her er en beretning fra en mere end 30 
år gammel tradition i Søborg.

»IZ995 skulle den da3 årige Martina vannes fra sutten. Moderen hav
de foreslået at de skulle sende sutten til julemanden i Grønland, men 
Martina var ikke gladfor det, hun syntes at det var for langt væk. 
Farmor foreslog at hænge sutten på Suttetræet. Hun havde selv hængt 
sine børns sutter på det samme Suttetræfor omkring30 år siden. Den
gang ønskede børnene sig en gave fra Suttetræet, og en af dem fik en 
Gokart. Martina indvilgede i at hænge sutten på træet, og de kørte ofte 

forbi for at berolige hende.

Selvom Martina ikke fik en gave af træet bliver denne skik stadig 
praktiseret. På Suttetræet i Søborg hænger der ofte en seddel ved 
sutterne, hvor der nogle gange er skrevet et ønske:

»Farvel kære søde dejlige sutter, men nu får jeg dejlige Ishockey skøjter. 
Lukas snart 4 år.«11

Mange ser med velvilje på suttetræstraditionen. I Bjerringbro blev 
»Foreningen for sutteafvænning« stiftet i 1993, og der blev afholdt en 
stor suttefest med indvielse af et lokalt Suttetræ.221 Odense er Park
og Vejforvaltningen blevet opfordret af en mor med en datter på 
knapt 3 år, til at stille et passende træ til rådighed. Hun havde ladet 
sig inspirere af Suttetræet på Thurø.23

I Espergærde hænger der flere hundrede sutter, samt nogle sutte
flasker på et lille træ bag kirken, men at de stadig hænger der, er ikke 
gået stille af. 11996 blev nogle pensionister så forargede over denne 
tradition, at de »befriede« træet for sutter og sutteflasker.24 Histori
en kom i Helsingør Dagblad med artiklen »Bøn fra Suttetræet«,25
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hvor de henviste til, at det jo var et levende træ. Men der gik ikke 
lang tid før sutter og flasker igen var på træet, og idag ser Suttetræet 
ud som før »befrielsen«. Den tradition er ikke sådan at udrydde.
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HENRIK STEVNSBORG

Ret og fortælling

Der findes Store Fortællinger om retten; fortællinger som går bag 
om retten, helt tilbage til for-retten eller før-retten for at forklare, 
hvorledes retten opstod - og dermed hvad ret er. En sådan Stor For
tælling står at læse i Det gamle Testamentes 2. Mosebog. Hér beret
tes om, hvorledes Moses bestiger Sinajs Bjerg. En »tung sky lagde 
sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn... Hele Sinajs Bjerg 
var hyllet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg 
til vejrs som røgen fra en smelteovn.« Samtidig bragede tordenen løs 
i mulmet, mens lynene zig-zaggede. Himmel ogjord stod i ét, da lov 
og ret blev til.

Thi på bjergets top far Moses af Gud præsenteret De ti Bud i kor
te, prægnante sentenser, og ud over budene får han meddelt en lang 
række yderligere forbud og påbud. I fyrretyve dage og fyrretyve næt
ter noterer Moses alle de regler ned, Gud giver ham. I tilgift far han 
overrakt to stentavler, tæt beskrevne på både forsider og bagsider. 
Hér står Loven ridset ind med Guds egen finger.

Men da Moses stiger ned af Sinajs Bjerg for at meddele bestem
melserne til israelitterne, er hans landsmænd i færd med at bryde dét 
bud, de endnu ikke har faet, men som rummer hele rettens legitimi
tet: Du må ikke have andre guder. Ved synet af israelitternes vilde, 
afguderiske dans omkring Guldkalven, slynger Moses lovtavleme 
fra sig i lede. De brister.

Siden beordrer Gud dog Moses til at skaffe to nye, ubeskrevne 
tavler, hvorpå bud, forordninger og andre retsregler endnu en gang 
bliver optegnet. Tavlerne deponeres i Pagtens Ark, det guldbeslåede 
skrin, som føres til templet i Jerusalem. Men både ark og tavler går 
siden tabt, antagelig da babyionerne erobrer Jerusalem i 587 f. Kr.

Man taler undertiden om hele Det gamle Testamente som 
»Loven«, da også 3. og 4. Mosebog rummer talrige eksempler på for-
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skrifter fra Gud til menneskene. Og i 5. Mosebog tilføjes endnu en 
vifte af supplerende lovbestemmelser. Alle disse regler må Moses 
mejsle på store, overkalkede stentavler efter Guds anvisning. Slutte
lig når Moses yderligere inden sin død at skrive en lovbog for jøder
ne, hvori hele den såkaldte mosaiske ret findes samlet.

Der er dunkle punkter i Det gamle Testamente med hensyn til, 
hvilken ret der egentlig står på hvilke tavler og i hvilke bøger. Alli
gevel giver denne Store Fortælling unægtelig et indtryk af retten 
som et rugende og altomsluttende himmelsk fænomen.

Præcis en sådan »brooding omnipresence in the sky« blev med 
afsky fremmanet i 1917 af den berømte amerikanske dommer Oliver 
Wendell Holmes i »Southern Pacific Co. v. Jensen«. Sagen drejede 
sig om en sømand, der var kommet til skade på en gangbro mellem 
skib og kaj, og flertallet af dommerne voterede for, at sømanden ikke 
burde have erstatning. De henholdt sig til abstrakte principper i den 
angelsaksiske Common Law. Dommer Holmes var derimod af den 
modsatte opfattelse, netop fordi han betragtede ret ikke som noget, 
der kommer fra abstrakte principper eller ned fra Himlen, men som 
normer, der fastsættes af en jordisk autoritet.

Inspireret som han var af en af det 19. århundredes største engel
ske retsfilosoffer, John Austin, kunne Oliver Wendell Holmes skri
ve under på den traditionelle, positivistiske formulering »Law is the 
Command of the Sovereign« - Ret er, hvad Suverænen befaler - 
hvadenten denne suveræn nu måtte gestalte sig som en folkevalgt 
forsamling eller som en absolutistisk hersker.

Om denne ret er der ikke blot blevet fortalt i USA og England, 
men også i Danmark Nr. 217 i bind 4 af Evald Tang Kristensens 
»Danske Sagn, ny række«, lyder: »Det var grueligt, som Herre- 
mændene var til at plage deres Bønder i ældre Tid, og saa snart en 
Bondemand han mødte Greven Sehestedt-Juel paa Hellestrup, saa 
skulde han af Vejen, selv om den var bred nok til at kjøre til Side paa. 
En Dag kommer en Bondemand kjørende hen ad Vejen, og han 
naaer en Mandsperson, der spørger, om han kunde komme op at 
kjøre. Ja, det kunde godt lade sig gjøre. Da de havde kjørt lidt, mød
te de Grev Juel. Saa vilde Bonden kjøre af Vejen, for det vidste han, 
han skulde, men den anden Mand sagde: ‘Bliv paa Vejen paa mit
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Ansvar.’ - ‘Det gaar ikke an,’ siger Bonden. ‘Jo, du skal blive,’ men 
da de nu kom til Siden af Greven, saa bad han Kusken give Bonden 
noget af Pisken og sagde, om han ikke vidste, hvem han var, og at 
han skulde kjøre af Vejen. Men saa knappede den anden op og gav 
sig til Kjende og spurgte Greven, om han vidste, hvem han var. Det 
var nemlig Kronprinsen, der havde hørt, at de var slemme til at pla
ge Bønderne, og nu vilde ud at se, hvordan det gik til.«

Sagnet, der afspejler et liv på landet, hvor bonden førte en ren sla
vetilværelse, er typisk for de såkaldte hoverisagn. Der var ideligt 
pligtarbejde - hoveri - på herremandens jorder, og fulgte bonden sit 
eget hovede, blev han sat på plads med en brutal afklapsning. Med 
tørre tæsk, som vor bonde på Hellestrup. Eller med et ridt på træ
hesten, det groteske strafferedskab, der så at sige definerede en her
regård som herregård. Hesten var imidlertid symbol på rå magt, ikke 
på ret.

I hoverisagnene pointeres, at retten har sit udspring et helt andet 
sted end i herremandens revselses«ret« og hans hånds- og hals«ret«: 
nemlig hos Hans kongelige Majestæt. Og som det fremgår af Lex 
regia, den danske kongelov fra 1665, legitimeredes dette faktum med, 
at befolkningen ved enevældens indførelse i 1660 »aff eygen frii Vil- 
lie og fiddberaad Huu« havde overdraget al magt til én suveræn. 
Tanken om en sådan herskerkontrakt griber tilbage til romerretten, 
men var iøvrigt en almindelig udbredt figur i det 17. århundredes 
statsretlige tankegang.

Som vor alles kolossale Fader rejser da kongen - eller i hans sted 
kronprinsen - land og rige tyndt for at holde justits. Bondeplagere 
far sig en grim overraskelse, i stil med grev Juels. De ondeste af dem 
kommer endda til at »kysse Den blå Jomfru« - ifølge hoverisagnene 
en raffineret henrettelsesmaskine, der med et forførende smil snitte
de halsen over på ham, der tog hende i favn. Maskinen skal have 
befundet sig i det kongelige slots allernederste kælderregioner.

I hoverisagnene, som de blev indsamlet af Evald Tang Kristensen 
i slutningen af 1800-tallet, kommer al ret fra Det høje hvide Slot. I 
dén version af Den Store Fortælling er rettens paradigme Faders 
vilje.

En af de retsfilosoffer, som i nyere tid har flyttet fokus fra både
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himmel og kongehus, er Ronald Dworkin. I hovedværket »Law’s 
Empire« fra 1986 bryder Dworkin, der er juridisk professor ved såvel 
Universitetet i Oxford som Universitetet i New York, med al pyra
midal og hierarkisk tanke. Lov og ret bygger ikke på autoritet. 
Tværtimod vil Ronald Dworkin »equate law with the diversity of 
participant’s perspective«.

Dette er i egentligste forstand revolutionært: ret er et flimrende 
fænomen, der skal defineres ud fra et deltagerperspektiv - hvilket for 
Ronald Dworkin vil sige sagens parter og dommeren. Parter skifter 
idelig; og netop for at signalere, at også dommere kommer, og dom
mere går, vælger Ronald Dworkin at tale om en idealtypisk dommer. 
Han kalder ham Herkules.

Retten bliver i dét perspektiv nærmest at ligne med 27 tilfældige 
afsnit af »Baywatch« eller, for at tage Ronald Dworkins billede, med 
en kæderoman. Vel findes der en ydre ramme, som sikrer et mini
mum af kontinuitet fra afsnit til afsnit, men ellers er det kun fanta
sien, der sætter grænser, når en hel række forfattere skal skrive en 
roman seriatim.

Deltagernes ret kan ikke rummes i een Stor, samlende Fortælling. 
Den er atomiseret, og dens legitimitet hentes hverken hos Gud, 
konge eller andre jordiske lovgivere. I stedet står og falder den med 
sine litterære kvaliteter, med sin tekstlige æstetik - og sine »forfatte
res« kunnen. Der er kort sagt ikke længere tale om en fortælling om 
retten. Retten er selv blevet fortælling.
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AXEL STEENSBERG 
o

Anden bag materien

»Es ist der Geist, der sich den Körper baut«, lader Schiller Wallen
stein sige, da han forladt af alle, venter på døden. Men denne opfat
telse var også gængs blandt almuen i min barndom før den første 
verdenskrig som kristen lærdom i ånd og sandhed. Derfor kunne 
man frejdigt fortælle sagn og eventyr, hvori den materielle virkelig
hed gik i ét med evnen og lysten til at fabulere og dramatisere arve
gods, som tilhørerne var fortrolige med.

En forudsætning for, at fortællingen fængede, var naturligvis at 
den lokaliseredes til hjemegnen, i mit tilfælde egnen omkring Gel
lerup-Sunds i Hammerum herred, og at man brugte den lokale 
udtryksform og sprog - som også Evald Tang Kristensen, lærer i 
Gellerup, mestrede såvel i gengivelse af sagn og eventyr som i ned
skrivning af hverdagens skik og brug.

Jeg havde på denne baggrund forudsætninger for som museums
mand og professor i Materiel Folkekultur ved Københavns Univer
sitet at repræsentere Folkeminde-studiet i det filosofiske fakultet, da 
lektor i faget, Laurits Bødkers, første elever, Iørn Piø, Gustav Hen- 
ningsen og Bengt Holbek, skulle afslutte deres magisterkonferens. 
Og jeg opfordrede mine egne studenter til at følge hans forelæsnin
ger i dette tilgrænsende fag.

Kort efter, at jeg havde forladt universitetet i utide i 1970, blev jeg 
fra UNESCO i Paris bedt om, som dets Konsulent, at åbne en kon
ference om et nyt projekt angående kulturbevaring og spredning i 
det sydlige Stillehav, og at referere derom til hovedkvarteret i Paris. 
Konferencen, hvortil et halvt hundrede eksperter var indbudt, star
tede med, at jeg gav en »Opening-Address« i et stort amfiteatralsk 
universitets-auditorium i Canberra 12. januar 1971. Natten til den 
17.1. fløj jeg til Wellington, New Zealand, for at mødes med den 
oprindelige befolkning, Maorierne, stifte bekendtskab med deres
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ledere og diskutere betydningen af at bevare deres rige kulturarv, 
hvori materielle og åndelige udtryk gik op i en højere enhed. Det 
lykkedes at stimulere deres selvværd ved at tale om Grundtvig og 
højskolerne samt om Andelsbevægelsen, hvor hver parthaver i et 
mejeri havde én stemme, uanset hvor store leverancer han kunne 
præstere. Kernen i det hele var, at det enkelte menneske bevarede sin 
værdighed og identitet, og at han evnede på sin måde at bidrage til 
helhedens trivsel.

Derfra fortsatte jeg om natten med fly via Sydney til Port Mores
by på New Guinea, der er verdens næststørste ø med mindst 700 
forskellige sprog og betydelige kulturelle forskelle. Jeg havde 
opholdt mig der i 1968 sammen med Grith Lerche, nu dr. agro. på 
Landbohøjskolen. Det var på opfordring af min medarbejder ved 
Store Valby udgravningen i 1952, Jack Golson, der nu var professor 
ved Australiens nationale universitet i Canberra og en virksom 
promotor af den nævnte konference. Han sendte dengang bud efter 
os, fordi ingen havde sans for at beskrive og redde resterne af disse 
urbeboeres materielle kultur, mens tid var, og fa de lokale og austral
ske politikere til at oprette et arkiv og museum, inden den australske 
østlige del af øen blev selvstændig, hvilket skete i 1975.

Jeg blev straks ved modtagelsen i Universitetet i Port Moresby 
konfronteret med de indfødtes dybe mistillid til os hvide. Missio
nærerne havde lært deres børn at betragte deres åndelige kulturarv 
som Djævelens værk! Der var dog undtagelser. Men da UNESCO 
havde givet mig en katholsk Pater med som ledsager, var jeg på for
hånd mistænkeliggjort. Den lokale regerings Speaker, Dr. Guise, 
ville først slet ikke tale med mig, fordi han troede, at jeg betragtede 
deres egne traditioner som mindreværdige og dem selv som »primi
tive« i lighed med de anthropologiske ekspeditioner, der havde hær
get øen i kolonitiden.

Da jeg gik hårdt på ham, endte det med, at han overfusede mig til 
stor glæde for gruppen af indfødte ledere, der flokkedes om ham. 
Endelig, da han troede at have nedgjort mig, og jeg kunne fa nogle 
ord indført, blev han overrasket over at høre, at jeg ganske var på 
hans side med hensyn til at bevare både deres åndelige og materiel
le arvegods. Vi i Danmark vedkendte os som noget ganske selvføl-
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geligt vor arv helt tilbage til hedenskabet og gjorde alt for at bevare 
både folkesagn, danse og sange uden at blues derved. Jeg mente 
ovenikøbet, at de indfødte burde sætte alt ind på at nedskrive deres 
åndelige arv og bevare deres materielle levn i museerne, samt at 
beskytte jordfaste mindesmærker, hvor de fandtes.

De følgende fem dage var jeg indbudt til at gæste området ved 
den vældige flod Sepik River, hvis delta er omtrent så bred som fra 
København til Korsør. Der var det lederen af det mest progressive og 
selvbevidste parti, »Pangu Parti«, i den lovgivende forsamling, 
Michael Somare, som jeg allerede i Canberra havde søgt kontakt 
med, der nu stillede små Cesna-Fly til rådighed, så vi kunne gen- 
nemkrydse hans valgdistrikt, til dels med Landrovere. Hovedbyen i 
distriktet var Wewak på øens nordkyst.

Her fik jeg en enestående lejlighed til at diskutere forbindelsen 
mellem åndelig og materiel kultur. Da vi besøgte billedskærerne ved 
Sepik River, hvis både teknisk og æstetisk set fremragende figurer er 
ethvert af verdens førende museers stolthed, fortalte han, at det alt
sammen var udtryk for deres åndelige arv. »Det betyder, at hvis du vil 
få dem til at fortælle og synge om det, der ligger bag, skal du begyn
de med at vise interesse for deres tekniske formåen. Så vil de fortæl
le, at når min far eller onkel skar netop denne del af ornamentet, så 
knyttede han en fortælling eller en sang dertil. På den måde vil du 
umærkeligt vinde deres fortrolighed. De vil begynde at udvikle, 
hvordan onkler og fjernere slægtninge udtrykte varianter af denne 
åndelige arv. Det vil sige, at du, før du ved af det, er langt inde i deres 
sociale relationer - som de ellers vil skjule for nysgerrige og påtræn
gende anthropologer, der hjemsøger egnen gruppevis og betragter 
sig selv som på forhånd klogere. Du skal begynde fra bunden som 
deres lærling, så enkelt er det! Men dertil er de hvide specialister alt 
for logiske«.

Jeg kom til at tænke på Auguste Comte og den positivistiske arv, 
der har domineret vor materialistiske verden i min voksne alder. Og 
det til trods for, at vi efterhånden bruger ikke synlige eller sanselige 
»bølger« overalt i hverdagen i form at trådløs kommunikation. Posi
tivismens fornægtelse af åndens formåen er nået så vidt, at man fab
ler om at erstatte hjernens tænkeevne med computer-teknologi.
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Et modspil har tidsskriftet »Techniques et culture«, hvis »Comité 
de patronnage« jeg uforskyldt er medlem af, i bindet for 1994 leve
ret ved på små halvfemte hundrede sider at følge en udvikling fra 
menneskeabers anvendelse af redskaber frem til kunstige robotter i 
computer-alderen. Konklusionen er, at det trods alle forsøg på at 
skabe kunstig intelligens til syvende og sidst er produkter af menne
skehjernen.

Der var allerede i begyndelsen af 6o’eme folk i Sverige, der belær
te os om, at inden længe behøvede man ikke at skrive afhandlinger. 
Man kunne blot formulere spørgsmål til sin computer. Da jeg, hjem
vendt fra et møde i Wenner-Green selskabet, skeptisk spurgte vor 
berømte fysiker, Christian Møller, svarede han: »Den mand må 
enten være meget ung eller meget naiv. Det er i hjernen det foregår«, 
eller som Niels Bohr engang sagde: »Dette er jo logik. Men det er 
ikke at tænke«.

Jyllands-Postens hovedstads-nummer bragte søndag den 19. maj 
1996 et friskt eksempel på en logisk slutning, hvor hverken meddele
ren eller reporteren havde gjort sig den ulejlighed at undersøge 
grundlaget. En Valby-borger fortalte, at Valby Bibliotek var én af de 
ældste bygninger i bydelen, opført af Frederik den Fjerde i begyn
delsen af 1720’erne, dengang Valby lå ude på landet. »Kongen brug
te lokalerne til rytterskole, og hvis rytterne blev tørstige, kunne de fa 
deres heste staldet op ved den nærliggende Valby Kro, der for nylig 
kunne fejre 335 års fødselsdag - dog ikke i de samme bygninger«. 
Havde meddeleren eller rapporteren blot gået ind i Rytterskolen, der 
nu er Kommunebibliotek, ville de straks være blevet klar over, at 
»Rytterskole« i virkeligheden dækker over en skole, oprettet på Kon
gens Ryttergods! Den var for bøndernes børn og ikke for uddannel
se af Kongens Rytteri. Meddelerens »logiske slutning« var altså helt 
forkert, hvilket han let kunne have erkyndiget sig om ved blot at 
stikke næsen indenfor! Men han har åbenbart aldrig været i Biblio
teket.

Den industrialiserede verdens måde, at udtrykke sig på, har som 
jeg skrev i »Hard Grains, Irrigation, Numerals and Script in the Rise 
of Civilisation« (1989) sit udgangspunkt i skriftens opståen, hvorpå 
alverdens sofistikerede forskning nu bygger. Men mennesker har
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udfoldet en utrolig opfindsomhed både ved at skaffe sig føde og i 
sagn, eventyr og viser uden at kunne skrive.

På New Guinea har man gravet afvandingskanaler i et sumpet 
terræn i højlandet allerede o. 7000 f. Kr., formentlig til dyrkning af 
Taro og Yams. Og de australske Aborigines, som man i min barn
dom anså for at leve som en slags højere form for aber, viser sig nu 
at rumme en for os næsten utrolig rigdom af fantasi udtrykt i sagn 
og sange, dans og riter, der er udviklet og følger dem på deres sæson
lange vandringer fra vandpyt til vandpyt i ørkenen, ktin iført et læn
deklæde og med de allemødvendigste ejendele, som de kan bære på 
kroppen.

Man må sandelig sige med Christian Møller, at deres kultur bæres 
i hjernen, og den har de udviklet videre fra slægtled til slægtled i de 
nu o. 150.000 år, man kan spore deres færden.
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ALAN HJORTH RASMUSSEN

Den menneskelige dimension

Nærværende betragtninger er bl. a. gjort for at gøre etnologisk-folk- 
loristiske forskere og studerende interesserede i den menneskelige 
dimension som forklaringsbaggrund ved studier af kulturel foran
dring. Jeg skal derimod ikke diskutere, endsige nævne, de psykolo
giske, socialpsykologiske eller sociologiske teorier, der kan bidrage 
til at forklare personlighedens væsen. Jeg skal alene se på konse
kvenserne af dette væsens virksomhed.

Ved »den menneskelige dimension« eller »den menneskelige fak
tor« forstås her det forhold, at en hvilken som helst stillingtagen 
umiddelbart vil være baseret på viden, følelser og fornemmelser, der 
enten i overvejende grad peger imod en tilfredsstillelse af personen 
selv (egennyttighed, egenkærlighed, selvoptagethed - egoisme) eller 
i overvejende grad peger imod en tilfredsstillelse af andre mennesker 
(uegennyttighed, uselviskhed, opofrelse - altruisme).

Selvophold er et fællestræk for begge typer, men ellers varierer 
forekomsten af egoistiske og altruistiske egenskaber fra menneske til 
menneske. Altruistiske egenskaber og handlinger findes næppe i 
rendyrket form, og mange udtryksformer, der for en umiddelbar 
betragtning ser ud til at bygge på altruisme, familie- eller fædre
landskærlighed, kan vise sig, afhængig af fra hvilken side de ses, at være 
skjul for negative egenskaber, i krig f.eks. sadisme, voldtægt og 
andre grusomheder.

Begrebet »den menneskelige dimension« er især blevet brugt til at 
forklare kræfterne bag en række etnisk betingede manifestationer 
blandt mindretal og nye statsdannelser i Østeuropa. Etnisk betinget 
selvhævdelse og nationalfølelse er dog kun udtryk for en del af de 
menneskelige egenskaber og følelser, der i nærværende artikel 
omfattes af begrebet »den menneskelige dimension«.

I sin søndagsprædiken i Nykøbing Mors Kirke den 2.7.1989 poin-
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terede provsten som så mange før ham, bl. a. at misgerninger ikke 
kan løsrives fra deres baggrund: begær, vrede, had, misundelse og 
andre menneskelige egenskaber. Lad denne dagligdags og levende 
påpegning af dele af menneskers handlingsbaggrund, »den gamle 
Adam« eller »den indre svinehund«, dermed indlede temaet for de 
følgende kortfattede overvejelser om drivkræfter i mennesker og de 
deraf følgende udslag i kulturudviklingen.

En tilsvarende karakteristik af menneskeheden blev sat på skrift 
for snart et par tusinde år siden, da eksistensen af det negative i 
mennesket, det ikke-guddommelige, måtte årsagsforklares og sættes 
over for den modsat rettede positive udstråling, kærligheden, næste- 
kærligheden, altruismen. I Det ny Testamente nævnes således egen
skaber og handlinger, som er fuldt genkendelige i mennesker og 
samfund i dag, havesyge, begær, svig, ondskab, misundelse, bagva
skelse etc.

Når Kirken gang på gang vender tilbage til de negative og 
destruktive sider i den menneskelige dimension og holder dem op 
imod næstekærlighedsbudet, kan det skyldes, at de negative kræfter 
i mennesket er så naturlige, elementære og indgroede, at vi ikke kan 
fa øje på dem eller vælger at overse dem.

Vi har svært ved at erkende de oftest sammensatte motiver i os 
selv, og vi har endnu vanskeligere ved at slutte sikkert om andre 
menneskers motiver. Vi er klar over, at de negative sider af den men
neskelige dimension på en række punkter er i modstrid med de 
kristne moral-, kultur- og næstekærlighedsbegreber, vi er vokset op 
med, og vi vil helst ikke konfronteres med fakta. Vi vedkender os 
helst ikke vore negative sider, de skal i hvert tilfælde ikke lægges 
frem for andre - heller ikke i det materiale, vi overlader til efter
tiden. Dette forhold far mennesker til endog at brænde deres dag
bøger med åbenhjertige betroelser.

Når vi som etnologer og folklorister betragter det politiske spil i 
samtiden og far indblik i dets studehandler, sløringsmanøvrer og 
udslag af mistænkeliggørelse og jalousi m.v., rulles den menneske
lige dimension op for os, og mange mister i den forbindelse barne
troen på det gode i mennesker. Når det politiske magtspil er kæm
pet til ende, far de endelige beslutninger herefter normalt indflydel-
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se på kulturudviklingen. De bygger dog på andet og mere end poli- 
tisk-rationelle overvejelser.

Betydelig vanskeligere bliver det for forskningen, når vi på det 
retrospektive plan skal forklare, hvorfor en given historisk udvikling 
er gået i den og den retning eller har ført til det og det resultat. 
Aktører og innovatører er borte, og kildematerialet, der i givet fald 
kunne antyde motiverne og begrunde handlingsgrundlaget hos de 
mennesker, som traf de afgørende beslutninger eller undlod at træf
fe dem, er kun sporadisk bevaret, om overhovedet. Man skal helt ind 
på dagsbogsplanet eller ind i de private brevarkiver for at finde kil
degrupper uden nævneværdig motivforvanskning. Erindringslittera
tur kan i mange tilfælde være en dårlig kilde til belysning af den 
pågældende persons egenskaber og sande jeg.

Livet er een stor valghandlingssituation, hvilket dog ikke er ens
betydende med, at det enkelte menneske nødvendigvis har et frit 
valg. Det eksisterende videns- og erfaringsgrundlag opdateres uaf
brudt ved accept, forkastelse, modifikation, supplement, fornyelse 
eller ligegyldighed. Styringsgrundlaget for det enkelte menneske vil 
i meget høj grad være præget af opportunitetssituationen, d.v. s. de 
kombinationer af forhold og omstændigheder, som i det givne øje
blik forekommer at ville tjene beslutningstageren bedst og/eller 
medføre de færreste ulemper. Økonomer vil hævde, at det i bred for
stand er de økonomiske fordele, som mennesker stræber efter og 
som er styrende for deres handlinger. Så enkelt er det imidlertid 
ikke. Ideologier, overbevisning, næstekærlighed m.v. kan være lige så 
magtfulde præmisser for beslutningsprocessen. Hertil kommer 
andre dele af den menneskelige dimension, såsom selvhævdelse, 
havesyge, magtbegær, hævngerrighed, destruktionstrang eller nega
tive udslag af angsten for at tabe ansigt eller for ikke at slå til (min
dreværdsfølelse, jalousi m.v.).

Under normale forhold virker kombinationen af den tilegnede 
samfundsmoral og den sociale kontrol dæmpende på de værste 
udslag af egoisme, men under ekstraordinære forhold, f. eks. i krig, 
anarki og diktatur, hvor kontrolinstanserne er helt eller delvis borte, 
slippes de negative kræfter for alvor løs, og århundreders kulturelle 
og religiøse påvirkning viser sig da blot at bestå af et ganske tyndt
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lag fernis. Tænk f.eks. på forhold i Tyskland under 2. verdenskrig 
eller på forhold i nyeste tid i ex-Jugoslavien, hvor selvhævdelse, 
magtmisbrug, voldtægt, hævngerrighed og destruktionstrang domi
nerede i en periode.

Lad os herefter se på nogle eksempler inden for kulturhistorien, 
der kan belyse den menneskelige dimensions betydning på godt og 
ondt. Det er allerede nævnt, at negative egenskaber hos mennesker 
far gode udfoldelsesmuligheder under krigsforhold, hvor kontrolfor
anstaltninger, moral og lovgivning ofte tilsidesættes. Omvendt kan 
de altruistiske egenskaber også vækkes til live i en krigssituation. 
Det skete i Danmark under 2. verdenskrig blandt f. eks. sabotører og 
likvideringsgrupper, hvor altruistiske egenskaber, kærligheden til 
fædrelandet og kampen for andre, blev prioriteret højere end de 
pågældende aktørers egne interesser. Uden disse egenskaber hos et 
mindretal af den danske befolkning og den deraf følgende mod
standskamp, ville krigen efter al sandsynlighed have faet ganske 
andre konsekvenser for nationen end det blev tilfældet. At man i de 
første dage oplevede en stemning af hævnfølelse hos store dele af 
befolkningen og herunder også blandt medlemmer af modstandsbe
vægelsens ventegrupper, må ikke sammenblandes med de faktiske 
udslag af altruisme under selve krigen.

Magtfulde udslag af egoisme trådte dog også frem. Mange »små« 
mennesker fik mulighed for selvhævdelse ved, under værnemagtens 
beskyttelse, at sælge sig selv og deres medmennesker gennem stik
kervirksomhed. Eksempler herpå skulle være overflødige.

Til sidst nogle ganske fa eksempler på den menneskelige dimen
sions betydning for kultur-udviklingen. Når der gik 15 år, førend en 
landsdækkende fiskerilov i 1888 omsider kom igennem på Rigsda
gen, skyldes det ikke mindst, at statens fiskerikonsulent, den kom
promisløse birkedommer H. V. Fiedler, indtil sin dødsdag kæmpede 
for sine formuleringer af en nødlov, der blev gennemført i 1872 og 
som skulle hindre indførelsen af det engelske bomtrawl. Uheldigvis 
kom lovteksten på grund af fiskerikonsulentens uvidenhed om for
skellen på bomtrawl og drivvod til også at gælde brugen af det effek
tivt fiskende og netop indførte åledriwod. Han forsvarede sig i 
første omgang med, at Indenrigsministeriet ikke havde villet bevil-
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ge ham en rejse til Middelfart, hvor han ved selvsyn kunne have 
konstateret forskellen.

Herefter kæmpede han kompromisløst imod alle former for 
slæbende redskaber i dansk fiskeri. Forfængelighed og ønsket om 
ikke at tabe ansigt fik ham til at forsvare sine synspunkter ud i det 
ekstreme. Ministeriet begyndte at gå uden om sin fiskerikonsulent, 
og et medlem af fiskerikommissionen udtalte allerede i 1882 om 
ham: »Man kommer så let til at blive alene, når man altid stiller sig 
selv i spidsen, og jeg har nok set, at vor gamle birkedommer aldrig 
tålte, at nogensomhelst kom ham på siden, nej ikke på langt, langt 
hold engang« (Rigsarkivet, privatarkiver 5385, breve P. J. Villumsen). 
Fiedler, der døde i maj 1887, kom med sin kompromisløshed til at 
kæmpe imod udviklingen i stedet for at fremme den.

Det store kompleks omkring indførelsen af snurrevod og drivvod 
i dansk fiskeri er i øvrigt fyldt med eksempler på, at tilhængere og 
modstandere ikke alene tillægger hinanden »patriotiske« og egoisti
ske motiver, men også at såkaldt skadelige fiskemetoder ophører 
med at være skadelige, når deres hidtidige modstandere selv tager 
dem i brug!

Til selvopholdet hører, at enhver er sig selv nærmest, og at også 
fiskeres opfattelse farves af opportunitetssituationen, og hvad der 
gavner dem bedst. Følgende konstatering fra Folketingets talerstol 
den 12.12.1881 har sikkert fortsat almen gyldighed: »Man kan ikke 
skjule for sig: De andragere, som har brugt ålevod- eller driwod- 
fiskeri har forsvaret dette fiskeri, og andre, som har haft stående red
skaber, har forsvaret dette fiskeri. Det er klart, at de taler i egen 
interesse«. - Eller sagt sammesteds den 30.11.1858: »Jeg ønskede blot 
at vide, om den ærede minister i det hele taget var opmærksom på, 
at der ofte indkommer forslag, bagved hvilke der ligger en personlig 
hensigt, en levebrødshensigt, og at ministeriet derfor skal være til
bageholdende med at gå ind på sådanne forslag, og altid først under
søge, om der er en virkelig trang til stede«.

Den menneskelige dimension spiller naturligvis også en rolle for 
samarbejde og »kemi« imellem mennesker. Som det delvis antydes i 
følgende private og fortrolige brev fra fyrmester Chr. Heering, 
Hanstholm, til den fiskerikyndige Arthur Feddersen den 25.8.1885,
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kan alt for kraftige ambitiøse egenskaber ikke bare fremme en sag, 
men også modvirke den. Om en nyopdukket konkurrent til en både
havn ved Hanstholm skriver fyrmesteren bl.a.:

»... Ved at indbyde [kroejer og fiskeeksportør] Hausgaard, som 
hverken er eller har været fisker eller sømand i egentlig forstand og 
kun meget kortvarig og uheldig fiskehandler, til mødet i Struer, 
gives der et fortrin, som lader formode, han vil benytte til at plædere 
Klitmøllers sag, der hænger så nøje sammen med hans egen. Det er gået 
mig som så mange andre, at jeg har ladet mig dupere af noget ved 
hans måde at være på, der vækker tillid, og jeg har selv henpeget på 
ham som repræsentant med det forbehold, at foreningen havde 
vågent øje med, hvorvidt hans eventuelle projekter ikke utilbørlig 
havde at gøre med egoistiske formål, men erfaring har bragt mig til at 
betragte ham som en person for hvem tro, love og sagen, det drejer 
sig om, har liden betydning, når egen interesse blot kan fremmes ... 
Skal han favoriseres, så lad det ske, men jeg vil ikke ligge under i en 
konkurrence, der grunder sig på andet end saglige forhold, hvorfor 
jeg som sagt foretrækker at opgive at plædere Hanstholms sag« 
(Rigsarkivet, privatarkiver 5385).

Bådehavnen kom i denne omgang hverken til at ligge i Klitmøl
ler eller i Hanstholm, men derimod i Vorupør, hvor en lokal fisker, 
lærer og indre missions leder, P. Munk Poulsen, var blevet indvalgt i 
Folketinget og kunne gøre sin faglige indflydelse gældende.

Fra nyere tid skal vi blot nævne et enkelt eksempel på, hvor stor 
betydning menneskelige egenskaber kan fa for bedømmelsen af en 
person. Karakteristikken findes i et brev fra 1955 i Jørgen Hæstrups 
arkiv på Rigsarkivet, men da personerne i sig selv er underordnede i 
denne sammenhæng, hvor der blot skal påvises paralleller til fyr
mester Herings skildring af egoistiske egenskaber i 1885, undlader vi 
at anføre de pågældende personers identitet:

»Myten om besættelsestidens store helt og hans bedrifter for 
befrielsen af Danmark vil bestå. Og hvad gjorde så denne snylter og 
skiderik Intrigerede og infiltrerede sig overalt, hvor han mente, det 
fremtidig kunne gavne ham selv. Han havde kun een interesse og een 
tanke: [sig selv] ... Tøjlesløs løgnagtig, gambler og udnyttende si
tuationen og sin stilling, som han pyntede med alle forhånden-
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værende fjer til at skaffe sigfordele af godtroende, naive sjæle. Og hvor 
er helten. Mønsterværdigt har han fulgt SOE’s instruktioner om 
endelig at passe på sig selv ... Jeg brækker mig når denne typiske 
humbug spiller martyr og ønsker sig op på soklerne. Undersøg og 
bedøm hans virke. Intet er gjort af denne facile, åle-olie-snotglatte 
plattenslager, uden egen fordel i bagtanken... Et villigt redskab til den 
ene side den ene dag og den anden den næste, blot der var personlig 
virak at hente, mulighed for personlig gevinst... Vi fandt hurtigt ud af 
hans beskidte hensigter ..., men vi stod magtesløse over for hans 
intrigemageri i de naive kredse, hvor modstandskampens klare og 
enkle tanker efterhånden blev omsat i et dunkelt politisk tovtrækkeri, 
hvor personlige interesser også kom til at overskygge interessen for 
modstandskampens egentlige mål«.

Jeg overlader herefter til læserne at finde yderligere eksempler på, 
at det ikke udelukkende er økonomiske og teknologiske faktorer, der 
er bestemmende for udvikling og kulturel forandring. Den menne
skelige dimension og dens mange personlige ambitioner skal og bør 
nødvendigvis tages i betragtning - også selvom de er yderst vanske
lige at komme ind på livet af!
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INGER SPANG HANSEN

Bibliografi over Iørn Piøs trykte 
arbejder 1953-1997

I sit omfattende formidlerarbejde, som han i 1987 fik Den populær
videnskabelige Pris for, har Iørn Piø ikke kun brugt det trykte ord. 
Han mestrer den mundtlige fremstilling, og var i mange år medar
bejder ved Danmarks Radio og TV. Som såkaldt Morgennisse og i 
»Spøgelsestimen« (begge udsendelser sammen med Christian Flag
stad fra Danmarks Radio), ved sin medvirken i børneradioen, ofte 
sammen med Elith Nørholm, i »I ro og mag«, i nyhedsudsendelser 
og i montager (bl. a. sammen med Eske K. Mathiesen) blev han i 
70’erne og 8o’erne landskendt. Virtus Schade kaldte ham engang i et 
interview »højtidshumanist«, og utallige er da også de gange, Piø i 
radio og TV har forklaret, hvorfor vi fejrer højtiderne, og da særlig 
julen, på netop den og den måde. Filmen har også haft Piøs inter
esse, hvilket bl.a. kan ses i hans medvirken ved fremstillingen af 
»Bakken« (sammen med Frank Paulsen 1967), »Fest til hest« (sam
men med Annelise og Lennart Steen 1969) og »Agersø, den 5. Janu
ar 1971« (sammen med Lennart Steen og Carsten Bregenhøj 1971).

Artiklen om Iørn Piø i Kraks Blå Bog giver et indtryk af hans 
konsulentarbejde og øvrige virke.

En tak til bibliotekar Eva Nissen, Stadsbiblioteket i Lyngby, for 
hjælp med supplerende oplysninger.

BØGER, ARTIKLER M.V.
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171. Efterskrift til ‘Skrønen om molboerne’. De gamle molboers 
vise gerninger og tapre bedrifter. Illustreret af Axel Mathiesen. 
Rhodos 1975. S. 62-68. Ill.
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Marianne Lützen Bonde 
Bo Bramsen 
Vibeke Brandt
Thomas Bredsdorff 
Bjarne Nielsen Brovst 
Evald Brønd
V. J. Brøndegaard 
Inger og Olav Bø 
Vibeke Børdahl 
Ingeborg Børgesen

Michael Chesnutt
Flemming Conrad
Lily og Ernst Cortsen
Tommy P. Christensen 
Vibeke Dahil
Poul Dam
Eilif Damkær
Thorkild Damsgaard Olsen 
Tine Damsholt
Eva Danielson
Danmarks Nationalleksikon 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek 
Danmarks Radio, Biblioteket 
Danmarks Radio, TV-Arc Tekst 
Dansk Jagt- og Skovbrugs

museum
Dansk Sprognævn
Bjarne Degnbol
Den antikvariske Samling i Ribe 
Den gamle By. Danmarks Køb

stadsmuseum
Det arnamagnæanske Institut, 

Københavns Universitet
Det kongelige Bibliotek, Kø

benhavn
Det Nationalhistoriske Mu

seum på Frederiksborg
Dialekt-, ortnamns- och folk- 

minnesarkivet i Umeå
Dialekt-, Ortnamns- och Folk- 

minnesarkivet i Göteborg
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Birgit Dyrsting
Sv. Eegholm-Pedersen
Inger Ejskjær
Finn Eriksen
Steen Espensen
Etnologiska avd., Uppsala Uni

versitet
Etnologiska Institutionen med 

Folkslivsarkivet, Lund
Lene Floris
Folkkultursarkivet, Helsingfors 
Birte Friis
Føroyamålsdeildin, Froöskapar- 

setur Føroya
Henrik Glahn
Finn Grandt-Nielsen
Esben Graugaard
Guilanders Bogtrykkeri
Göteborgs Universitet, Etnolo

giska Institutionen
Bent Hansen
Dorte og Hans-Ole Hansen 
Heino Wessel Hansen
Ib Fischer Hansen
Per Hofman Hansen 
Ole Harbo
Olav Haugland
Michael Hauser
Flemming Hemmersam 
Henning Henningsen
Ulla Herrmann
Hans Hertel
Holbæk Bibliotek
Holbæk Lokalarkiv
Bent Holm
Lisbet Holtse

Peik Hoppe
Horsens Museum 
Karen Stougård Hossy 
Erik Housted 
Steen Hvass 
Torben Hviid
Hans Jørgen Hübschmann 
Ann-Mari Häggman
Lise Høyrup 
Harald Ilsøe
Institut for Dansk Dialektforsk

ning
Institut for Folkloristik 
Institut for Navneforskning 
Institut for Nordisk Filologi 
Institutet för Folkslivsforskning, 

Stockholms Universitet
Institutionen för folkloristik vid 

Abo Akademi
Børge Jacobsen
Ida Høeg Jacobsen og Eric 

Jacobsen
Therese Høeg Jacobsen og Erik 

Petersen
Henrik M. Jansen 
Sven-Bertil Jansson 
Pia Jarvad
Charlotte S. H. Jensen 
Elisabeth Møller Jensen 
Georg V. Jensen 
Minna Skafte Jensen 
Tage Bloch Jensen 
Vera, og Karlo Jensen 
Margareta Jersild 
Jens Chr. V. Johansen 
Thomas Johansen
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Per-Olof Johansson
Ase Jordal-Jørgensen
Jørgen Anker Jørgensen
Niels Juul
Allan Karker
Bjarne Kildegaard
Bjørg Kjær
Iver Kjær
Ann Vibeke Knudsen
Kulturhistorisk Museum, Ran

ders
Per Kølle
Lykke Lafarque Pedersen 
Landsarkivet i København 
Grethe Larsen
Birthe Lavlund Hjorth Pedersen 
Grethe Lillelund
Viveca Liventhal
Ledøje-Smørum Lokalarkiv 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Jane Lytthans
Maihaugen
Peter Meisling
Jørgen Michaelsen
Middelfart Museum
Ingelise Moos
Flemming Mouritsen
Museet Falsters Minder
Museet på Koldinghus
Tine Møller
Paul Nakskov
Karin og George Nellemann 
Bent Chr. Nielsen
Erland Kolding Nielsen 
Gunhild og Herluf Nielsen 
Halvor Nielsen

Hans Frede Nielsen
Kaj Nielsen 
Michael Nielsen
Peter Bagger Nielsen 
Torben Nielsen 
Nordiska Museet 
Nordsjællandsk Folkemuseum 
Norsk Visearkiv
Næstved Museum 
Jeppe Nørgaard
Odense Bys Museer, Viden og 

Formidling
Odense Universitetsbibliotek 
Jens E. Olesen 
Ib Spang Olsen
Niels Oxenvad 
Lone Paepcke 
Frank Paulsen 
Birthe Pedersen
Erik Høvring Pedersen 
Helge Pedersen 
Frank Petersen
Karin Vraa Petersen 
Thomas Pettitt 
Heidi Pfeffer 
Hanne Poulsen 
Jørn Poulsen 
Ebba Prins 
Märta Ramsten 
Halfdan Rasmussen 
Trine Ravn
Erik Reitzel-Nielsen 
Rigsarkivet 
Ringsted Museum 
Sven Hakon Rossel 
Jane Rossen
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Lars Peter Rømhild
Erik Rønholt
Jens Raahauge
Anders Salomonsson
Vibeke Sandersen 
Sanghistorisk Arkiv, Århus
Nils Schiørring
Judy Ryslander Schomacker 
Birgitte Seider
Jonna Gye Sejg
Michèle Simonsen
Vagn Simonsen
Ann Helene Bolstad Skjelbred 
Ole Skov
Inge Skovgaard-Petersen
Sven Skovmand
Språk- och folkminnesinstitu- 

tet, Folkminnesenheten, 
Uppsala

Kristian Steensgaard
Hjejl Resen Steenstrup
Maria Stenz
Synnøve Stevns
Stofnun Arna Magnussonår 
Bjarne Stoklund 
Siv og Niels Storå 
Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura
Svenskt Visarkiv
Jan-Ojvind Swahn
Sæby Museum

Søgu- og samfelagsdeildin, 
Frodskaparsetur Føroya, 
Torshavn

John Kousgård Sørensen 
Preben St. Sørensen 
Gunnar Ternhag
Ulla Lange Thomsen
Karen Thuesen
Mogens Thøgersen
John Tietze
Anette Tonn-Petersen
Lisbet Torp
Birthe Trærup
Universitetsbiblioteket i Bergen 
Kamma Vanning
Annette Vasström
Georg Vejen
Hans Vejleskov
Vendsyssel historiske Museum 

og Historisk Arkiv, Hjørring
Urpo Vento
Hans U. Vollertsen og Ragn- 

heiöur H. Porarinsdottir
Anne-Lise Walsted
Eivind Weyhe
Inger Margrethe og Hans H. 

Worsøe
Isuzu Yamanobe
Österbottens Traditionsarkiv 
Aabenraa Museum
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