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Kære Evald Tang Kristensen!

Med denne Bog, som vi beder Dem modtage, vil 
vi fejre Deres Halvtredsaars Virksomhed som Folke
mindesamler.

Vi, som staar her, ser paa Deres Livsværk med 
Stolthed. Thi næsten ingen Samler i Verden har ved 
egne Kræfter naaet saa vidt som De. Med Glæde og 
Tryghed ved vi disse Mindeskåtte bragt i Hus til 
Slægternes Tarv.

Folkeminderne er Udtryk for eller Lævn af det 
Aandsliv, vore Forfædre i Hundreder, ja Tusinder 
af Aar har levet. Vel tænker og tror vi i mangt ander
ledes end Forfædrene, men vi bygger stedse vort 
Aandsliv op paa det svundne Folkelivs Danskhed, 
og mindst kan vi slippe dansk Tanke og Tro i Tider 
under truede nationale Kaar.

Vi hilser Dem, Evald Tang Kristensen, som gen
nem lange og trange Aar og med aldrig svigtende 
Iver og Varme sankede disse vore Skatte ind. Al
drig har Møje og Spot kuet Deres ægte jyske Kræfter. 
Trofast og skarpsynet stred De Deres Vej fremad. 
Ærligt og ømt gengav De vort Bondelivs Sagn og 
Tro, saaledes som det ærligt og redeligt fandtes.

Vi siger Dem Tak for Danske Sagn og Jyske 
Folkeminder, for Ordsprog, Viser, Gaader og Skæmt, 



for Æventyrene og for Almuelivet — og Tak for de 
kæmpestore haandskrevne Værker paa Dansk Folke
mindesamling.

Deres Værker indtager en Æresplads i dansk Lite
ratur.

Vi takker for alt og for et langt arbejdsfyldt Livs 
Trofasthed mod Folket, vi tilhører.

Her samles vore Navne med vore bedste Ønsker 
til Dem. Gid den Glæde være undt Dem, som De 
har givet os. Da vil Deres Alderdom kun eje lyse 
Dage i lykkeligt Overblik af Deres magtfulde danske 
Samlerværk.
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— I Følelsen af Folkemindernes Hendøen 
og med en levende Kjærlighed til dem be
gyndte jeg at samle derpaa for tre Aar 
siden. Det var, saavidt jeg husker, den 
31te Des. 1867, jeg optegnede den første 
Folkevise i nærværende Samling. —

(Evald Tang Kristensen i Jgdske Folke
minder, 1ste Samling, 1871, Side VIII.)



Evald Tang Kristensen. >

otrid paa Foden skred han frem, 
kom fra Hav og salte Strømme, 
Hedens Sand var Barnets Hjem, 
Danmarks Hæder blev hans Drømme.

Ej hvor Fornemhed slog Bo, 
men hvor Dør hang skjævt paa Hængsel, 
gik han ind og søgte Ro 
for sin svare Forskerlængsel.

Der paa Bænken knastret, smal, 
midt i Dunst af Klynerøgen 
sad han under sodet Hjald, 
øjenmild i Saga-Søgen.

Rokken spelted, Tenen tvandt, 
Folkevisens Text og Tone 
muntert ham i Pennen randt, 
kvædet af en udslidt Kone.

Smilet om hans Læber laa, 
naar han hørte Guldet klinge, 
hørte under Hyttens Straa 
Sus af Folkeaandens Vinge



Æventyr og Oldtidsskjæmt, 
Troldesagn og dunkel Tale, 
halvvejs husket, halvvejs glemt, 
drog han op fra Død og Dvale.

Blev kun slag hans Møjes Frugt, 
dunked Regnen paa hans Trøje, 
ingen Kulde fik dog slukt 
Forskerglimtet i hans Øje.

Strid paa Foden, uden Hvil, 
saadan gik han ufortrøden 
disse lange, jydske Mil, 
som ta’r Sigt mod Aftenrøden.

Gamle, sejge Sagamand, 
stil nu gjæv din Kjæp i Krogen, 
mens paa Fyrreskivens Rand 
vi slaar op i Dansker-Bogen.

Der blandt Ættens bedste Kuld 
skal dit Navn med Tak vi finde, 
prentet som i Egens Bul, 
selv et ædelt Folkeminde.

Jeppe Aakjær.



Hundens Testamente.
Ved H. F. Feilberg.

DER ER MANGE lystige historier om præ
ster.' For mange år siden kom jeg ved 

et lille selskab til at fortælle en historie om 
en degn. Sognets kirkesanger, som var til
stede, udbrød: »nej, véd De hvad, Hr. pastor, 
for hver én historie, De fortæller om degne, 
skal jeg fortælle to om præster!« Der er 
ingen tvivl om, at han havde ret, præste- 
historierne er legio, men der er ganske vist 
den sag derved at mærke, at de morsomste 
og vittigste hører middelalderens eller renais- 
sancens skæmtehistorier til og er oprindelig 
blevet fortalt om kanniker og munke.

I E. T. Kristensens Jyske Folkeminder IX. 195, nr. 30l) er 
der således en overmåde fornøjelig præstehistorie fra Vium i 
Lysgård herred. Jeg afskriver den her nedenfor mçd lidt 
ændret stavemåde:

(1) Det war o Kjæsholm, der ligger øwer i Towning sown* 
te der bowed en fru, de kaldt hind fru Kjæsten å hun håd’ 
en hund, te hun holdt så grow møj å. Men så kam jo den 
ti, te ’en dø lisom ander hund’, å så war ’et hinde ønsk å fo 
’en jowret lisom en minnesk å kåst måid o å ål ting. Så er 
der en høw her allersyndest i Vium sown tæt ind te Towning 
skjel å den kåster hun en graw i te æ hund, å så forlånger 
hun æ præjst i Towning te å kåst måid o ’en. Men han wå 
no kyw å ’et, for han wa bång’ for, te det vild kost ham 
kjowl å kraw’. Så tår hun hunder dåler å så en kostbar guld- 
kiedi æ hånd, å så sæjer hun: »det gir a dæ, dersom do vil 
gjør ’et!« No tøtt han ett wal, han ku la di gowe sager go

*) Jfr. Kr. Folkem. VIII. 150. 270, Skattegraver. IX. 88. 264, præsten i Hem.
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fræ sæ, å så lowed han ’et tesidst, han tænkt jo, te han slap 
wal fræ ’et o en måd’. Så en skjøn daw gor æ begrawels for 
sæ, æ lig blywer lå i en kist’ med en guldkied om æ hals, å 
der wa en stower hoben bønder tilså te ligfølge. No skuld 
æ præjst jo te å kåst måid o æ hund, å det gjør han jo såen 
te han sæjer: »af jord est du kommen, til jord skal du blive, 
nær dem ander hund’ stor op, så ka do sto op mæj!<

Så en tid atter fær hans biskop o ved, hoden det hær wa 
gån te, å så sendt han boj atter bode æ prowst å æ præjst 
å hører æ præjst ud om, höden de hængt sammel mæ det hær. 
»Ja«, sæjer æ præjst, »De mo trow Hr. bisp, te de war åsse 
en gromme klog å forstandig dyr å en hund o vær’, hær ska 
De sie, hwa ’en hår atterlå se te Dem!« I det samm’ træk* 
ker han æ guldkied op å æ lomm’ å fløjer æ bisp den. Han 
blywer da så glå ve å fo søen en jen, te det falder ham lig’ 
for æ mond å sæj’: »å, den salig hund!« Men det sku han 
jo ett ha så, å så mått’ han te å la den sag fald’, æ præjst 
fæk low te å vær’ i fre, å han bløw ve å sed i æ kald te 
hans dødaw.

Historien er så jysk både i sin form og sit indhold, at 
man skulde tro, den var ej blot fortalt i Jylland, men oplevet, 
hvad der desuden synes at bekræftes derved, at den stedfæstes 
med navngivne personer. Der fortælles, at Erik Billes enke 
paa Kærsgård, Anne Trolle, kaldte mag. J. Carsten i Brænde* 
rup og Ore til Hårslev (Fyn) og forlangte, at han skulde be
grave en hund, hun elskede højt, med kirkelige ceremonier 
på kirkegården. Da han imidlertid nægtede at opfylde hendes 
begæring, blev hun fnysende vred, udvirkede hos kongen, at 
Carsten byttede kald med en anden præst, Helm. Rygtet for
tæller så, at præsten ved en sølvkande, fyldt med kronestyk
ker, lod sig bevæge dertil; biskoppen blev ilde tilfreds, da han 
fik nys om sagen, men præsten forsvarede sig med at sige: 
»det var dog en ualmindelig hund, han havde næsten men
neskelig forstand, se hær, hvad han har testamenteret Deres 
Højærværdighed«. Dermed overrakte han sølvkanden til bi
skoppen, og således blev sagen forligt.1)

Desuden nævnes Hr. Peder som den præst i Højetåstrup,

l) Bang, Præsteg&rdsliv 63.
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der kastede muld på hunden.1) Endelig kan omtales, at der 
fortælles om en præst, hvis søn studerede til præst, at han 
skulde øve sig ved at begrave en krage; han sluttede så cere
monien: >nær åle di ander krager flywer op, ka do flyw med!«2) 

Endelig er der en hentydning til historien i Holbergs 
Det lykkelige Skibbrud, 3. akt, scene 8. En pige'(Henrich i 
kvindeklæder) kommer til poeten og vil have et grav vers til sin 
frue, som har haft en stor ulykke, o, en ulyksalig skilsmisse!

Rosifleng: Hvad har hun da mistet?
Henrich grædende: Hendes Skiøde-Hund. Ach, ach, mit 

Hierte brister, naar jeg tænker derpaa. Han døde af en Feber 
efter Docterens Sigelse i Overgaars mellem 3 og 4 og skal be
graves imorgen.

Rosifleng: Hvad vil alt dette sige?
Henrich: Nu vil Fruen have gjort et smukt Grav-Skrift 

over ham og har derfor skikket mig til Magisteren.
Rosifleng: Ney hils jer Frue, lille Barn, og siig, at jeg 

giør ikke Vers over Hunde.
Henrich: Havde det været en Hund som andre Hunde, 

saa havde min Frue ikke begiært saadant, men han havde 
Forstand som et Menneske og har testamenteret 10 Rdl. paa 
sit yderste til en Poet, som skulde giøre hans Grav-Skrift.

Rosifleng: Ja, det er andet; efterdi Sagen er af den Be
skaffenhed, saa vilde jeg gierne tiene Fruen. Der døer hun
drede Mennesker, som aldrig har den Eftertanke.

Henrich: Fruen vilde gierne, at Verset skulde stiiles lige
som man giør et Vers over en brav Mand, og at samme 
Melampe (saa var dens Navn) skal roses for sin Dyd og Forstand.

Rosifleng: Nej, lille Barn! Det gaar ikke an.
Henrich, ringlende, med Pengene: Ach jo, Hr. Magister! 

tien min Frue derudi!
Rosifleng: Ja, ja! kom da ind, mit Barn! jeg vil see til, 

hvad jeg kand giøre.
I herremandsvældens tid kunde historien såmænd gerne 

være passeret et eller andet sted og så i tiden blevet sted
fæstet rundtom, hvor man syntes, den kunde passe.

I et svensk samlingsværk »Sumlen« af Bureus er anført
*) J. Kamp, Ævent. II. 166. 
a) Skattegr. XI. 52. 86.
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1601 en fortælling om en borgmesters hustru i Örebro, som 
ejede en lille hund, hun kælede for, lod den æde sød ost med 
sukker og drikke vinblandet mælk, og bragte den i karbad 3 
gange hver uge. Den havde lagener på sin seng, og blev den 
syg, sendte hun bud efter præsten, der dog nægtede at komme. 
Da den døde, forlangte hun plads til den på kirkegården. 
Da præsten så spurgte: »hvor skal din mand ligge?« — »Kan 
hunden få lov at ligge på kirkegården, er jeg ligeglad, hvor 
manden får plads«, svarede hun.1)

Hertil er endnu en variant fra Sønderjylland. I Egvad 
levede der en jomfru, som havde en skødehund, hun elskede 
over måde. Da dyret blev sygt og døde, jordede hun det på 
kirkegården, gik op i kirketårnet og ringede over graven. Der
efter fandt hun ikke hvile i graven, men sad som genfærd på 
trappen op til tårnet. Intet græs gror på stedet, hvor hunden 
blev jordet.8)

Som sagt, jeg antog som en mulighed, at der kunde ligge 
en virkelig begivenhed til grund for sagnet, og fortællingen 
syntes så hjemlig ved det hib, der blev givet til præsterne 
som pengegerrige, hvad bønder jo ikke er, og dernæst, at det 
er landsbypræsten, den svagere, der vinder sin sag mod sine 
mægtige foresatte, provst og bisp.

Fortællingen vidner i høj grad om almuens tørre lune 
— præstesækken er jo bundløs —, men den glemmer ikke 
herregårdsfruens urimelighed.

Men så skete det, at jeg traf dette motiv først i en ældre 
fransk skæmtehistorie, senere i flere tyske, endelig i en krønike 
fra Jerusalem og en lignende fra Konstantinopel, og det gik 
op for mig, at denne historie måtte høre til de farende svende, 
der har vandret om i fjærne lande og riger og omsider søgt 
sig et logi herhjemme, fået indfødsret, iført sig vadmelsklæder 
og træsko. Jeg skal gøre rede for, hvad jeg herom kan oplyse.

Den ældste optegnelse af historien fra det 13. hundredår 
er følgende:

(2) Æselats Testamente fortælles af en fransk »spillemand« 
Rutebeuf, født 1230, f 1271.

x) Sv. Ldmsm. Bihang I, 2, s. 216, Sumlen, forf. Joh. Thomasson Bureus t 1652. 
’) Müllenhoff, Sagen 127,167.
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En præst havde i en snes år haft et æsel i sin tjeneste. 
Det havde arbejdet trofast, tjent penge til sin herre og døde 
omsider af alderdom. Præsten kunde ikke lide at tænke på 
at flå dyret og begravede det på kirkegården. Sagen blev 
meldt til biskoppen, der holdt af god mad og gav mange 
penge ud, og han sagde strakp: »det var jo fortræffeligt, han 
skal få sin straf, send bare bud efter denne Guds fjende!«

Præsten mødte. »Korn nærmere«, udbrød biskoppen, »hed
ning, renegat, som du er! Den hellige kirke har du skam
skændt og været slet nok til at jorde et æsel blandt kristne 
mennesker; har man nogensinde hørt mage til ugudelighed? 
Jeg vil, G. f. m., have sandheden frem, og viser det sig, at 
du er skyldig, skal du komme til at rådne op i et fængsel«. 
»Kære herre«, svarede præsten^ >ond omtale bliver hurtig 
bragt byen rundt. Men jeg beder Dem blot om én dags op
sættelse, og De skal se, jeg er sagesløs«.

Præsten var snu nok til at tale, som han gjorde, og sikker 
nok på at vinde sin sag.

Næste dag stak han tyve guldstykker i sit bælte, inden 
han forlod hjemmet og mødte hos bispen, der straks spurgte, 
hvad han havde at sige til sit forsvar. >Jo, herre!« svarede 
han,. »jeg behøver ikke at anmode Dem om tilladelse til i 
tvekamp at forsvare mig mod mine bagvaskere. Hør mig blot 
et øjeblik, og finder De mig skyldig, skal jeg villig underkaste 
mig straffen. Æselet, som man har talt til Dem om, har tjent 
mig tyve år, det var et fortræffeligt dyr, god arbejder, god 
økonom. Hvert år lagde det 20 sous tilside og havde, da det 
døde, samlet 20 dukater, som det disponerede over i sit te
stamente. Det anmoder Dem om godhedsfuldt at ville mod
tage summen i håb om, at Deres bønner vil frelse dets sjæl 
fra helvedes pine«.

Med disse ord løftede præsten sin kjole op og fremtog de 
20 guldstykker af sit bælte og gav biskoppen dem. Denne 
rakte sin hånd ud, tog pengene og sagde: »Gud tilgive den 
afdøde alle hans synder og lukke døren op for ham til sit 
hellige paradis. Amen!«

Ser I, mine herrer, at penge var skyld i, at dette æsel blev 
erklæret for en god kristen. Der kunde være grund til at
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slutte heraf, at en godt forsynet pengepung er en trofast hjæl
per, om man har været så uheldig at komme loven en smule 
påtværs. I så tilfælde er det rigtigt at bruge præstens anvis
ning, det råder jeg folk.1)

I det 15. århundrede fortælles:
(3) Der var en præst, der havde en overmåde klog hund, 

som han af ganske hjærte elskede, men den døde, tog afsked 
med verden og gik til hundenes paradis. Et så godt og klogt 
dyr måtte ikke miste en sømmelig jordefærd, og så gravede 
han en grav til den udenfor præstegårdens dør på kirkegården 
og jordede den dær.

Rygtet om, hvad der var sket, nåede biskoppen, som kaldte 
præsten til sig og tiltalte ham hårdt og befalede, at han 
skulde kastes i fængsel. Da præsten så, at det blev alvor, 
forlangte han at blive hørt; en stor forsamling med skrivere 
og advokater osv. var tilstede. Præsten sagde: »Havde Deres 
Højærværdighed kendt min stakkels hund — hvem Gud til
give! — som jeg, vilde De ikke have undret Dem over hans 
jordefærd, thi hans mage vil aldrig komme igen. Var han 
god og klog i sit liv, var han endnu klogere i sin død. Da 
han vidste, at De var en fattig mand, testamenterede han Dem 
50 dukater, som jeg har den ære at overrække Dem«. Bi
skoppen modtog pengene, roste hundens klogskab såvelsom 
dens testamente og den pæne begravelse, den fik.8)

Poccio, født 1380, | 1459, fortæller:
(4) I Toscana levede en landsbypræst, som var formuende. 

Han ejede en lille hund, der var ham overmåde kær, og da 
den døde, begravede han den på kirkegården.

Da biskoppen fik nys herom, stævnede han præsten til sig. 
Det var pengene, han vilde have fat i, og nu lod han, som 
om han vilde kræve regnskab af ham for hans lovbrud. 
Præsten kendte jo biskoppen, og for alle tilfældes skyld stak 
han et halvhundrede dukater i lommen.

Såsnart han mødte, bebrejdede biskoppen ham ugerningen 
og truede med fængselsstraf; men den snu præst svarede:

*) Le Grand. Fabliaux et Contes du Xlle et du XHIe Siècle (1781) III. 107, par 
Rutebeuf. Liebrecht antager den for at stamme fra Orienten se den følgende variant (4).

8) Les cent Nouvelles nouvelles, (Paris 1857) udgivet af Th. Wright, nr. 96, forkortet; 
bogen udkom 1486 se Liebrecht-Dunlop s. 297.
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»ærværdige fader, vidste du, hvor klog hunden var, vilde du 
ikke undre dig over, at jeg begravede den mellem mennesker. 
Alt i levende live viste den sig at være klogere end menne
sker, end mere, da den døde«. »Hvad mener du?« sagde bi
skoppen. »Jo«, svarede præsten, »da den mærkede, det gik 
mod enden, gjorde den sit testamente, og da derf vidste, du 
trængte til pengene, testamenterede den dig 50 dukater, og 
hær er de!«

Dermed var sagen ude, biskoppen havde ikke længer noget 
imod, at hunden blev begravet på kirkegården, han stak pen
gene i lommen og lod præsten i fred.1)

I det 16. hundredår:
(5) I en tyrkisk fortælling lyder historien som følger:
En mand ejede en fortræffelig hund, der om dagen gik 

på jagt og om natten holdt vagt. Aldrig forlod den sin herre, 
og han elskede den højt, ja, en digter lovsang den i sine vers. 
Da den døde, var dens herre utrøstelig, og for at dulme sin 
smærte, jordede han den i sin have, og om aftenen samlede 
han sine venner til et gæstebud og holdt lovtaler over sit dyr. 
Næste dag bragte onde tunger kadien efterretningen om, hvad 
der var sket, med den tilføjelse, at det tyrkiske begravelses
ritual var anvendt. Kadien blev vred, lod den anklagede gribe 
og overvældede ham med de hæftigste bebrejdelser, om han 
måske hørte til de vantro, der tilbad hunde, siden han så
ledes havde æret sin hund.

Manden svarede: »at fortælle hundens historie bliver for 
vidtløftigt, men folk har vist glemt at sige Dem, at han før 
sin død gjorde testamente, i hvilket der blandt andet er an
vist Dem et legat af 200 guldstykker, som jeg herved brin
ger Dem«.

Da kadien hørte tale om pengene, vendte han sig til sine 
underordnede: »dær kan I se, hvorledes hæderligt folk voldes 
fortræd og bagtales«. Og til hundens ejer sagde han: »Da 
De vel ikke har tænkt på at bede for den afdødes sjælefred, 
tænker jeg, det er bedst, vi i fællesskab gør det«.

Fortællingen er anført af d’Herbelot i hans Orientalske

*) Poggio s. 36, overs, af A. Semeran, Die Schwänke u. Schnurren des Florentiners 
Gian-Francesco Poggio Bracciolini (1905).

2
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Bibliothek 1697 under artiklen »Cadi«, og han erholdt den fra 
Lamaï, der var forfatter til en tyrkisk bog, indeholdende 
skæmtehistorier og bonmots, dels i vers, dels i prosa, og som 
levede i 1. halvdel af 16. århundrede.1)

(6) En borger ejede en hund, som var ham og hans kone 
meget kær, måske kærere end Gud i himlen. Da den døde, 
gik borgeren til sognepræsten og bød ham 4 gylden, om han 
vilde jorde hunden i viet jord på kirkegården. Præsten, tog 
pengene, og hunden fik sin grav på kirkegården. Det kom 
biskoppen for øre, og han kaldte præsten til sig. Præsten blev 
bange og frygtede for at miste sit embede. Han viklede de 
4 gylden, borgeren havde givet ham, ind i et tørklæde, føjede 
to gylden yderligere til, bragte dem til biskoppen og sagde: 
»borgerens hund, Løve var dens navn, har testamenteret Deres 
Højærværdighed disse 6 gylden for at kunne begraves i viet 
jord«. Biskoppen spurgte: »hvordan begravede I ham?« — 
»Han blev en silde aften båret ind på kirkegården i en pose«. 
— »Det er ureti jeg forlanger 12 gylden endnu, fordi I ikke 
hentede hunden med kirkekorset«. Den elendige præst måtte 
endnu punge ud med 12 gylden. Så meget formår penge. 
Havde jeg penge nok, kunde jeg blive, hvad jeg vilde, tager 
ikke den ene dem, så tager den anden dem.2)

I det 18. hundredår:
Lesage (f 1787) har indført historien i sin roman Gil Blas 

(1713).
(7) Don Rafael ejede en hund, som han holdt meget af, den 

havde gjort ham store tjenester. Han var som slave kommet 
til Algier, var blevet befriet af en af haremsdamerne, af hvem 
han havde fået penge i overflod, og nu ordnede han en be
gravelse for hunden efter det tyrkiske lands skik. Dette blev 
meldt til dommeren, der straks stævnede Don Rafael til sig. 
»Ja«, sagde denne, »det er altsammen rigtigt, men min hund 
var et så ædelt dyr, at den gjorde testamente, hvori den efter
lod Eder 200 guldstykker«. Dommeren lo, tog pengene og 
lod manden <gå.8)

x) Zeitsch. d. Vereins f. Volkskunde IV (1894) s. 429 flg.
s) Joh. Pauli, Schimpf u. Ernst (1522) Oesterleys udg. nr. 72, hos Simroch nr. 67.
8) Zs. d. Ver. f. Volksk. IV. 428 m. henv. t. G. Montis ital. oversættelse, Venezia 1728 

II. 175.
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(8) En bonde havde en gammel hund, som hed Strøm 
og som næsten var blind. Den slog sig ihjel ved at løbe mod 
en træstamme, men da bonden vilde tage den op, så han, at 
noget glimrede under træet, og det var en krukke med guld
penge. Han bar pengene og hunden hjem, og da han holdt 
af hunden, blev han med sin kone enig om at jorde den på 
kirkegården, hvad han om natten udførte og kastede en pynte
lig gravhøj op over den.

Næste morgen blev præsten og degnen graven va’r, og 
præsten gjorde bekendt, at ophavsmanden skulde melde sig, 
ellers måtte politiet undersøge sagen. Bonden gik da til præ
sten, klappede ham på skulderen og sagde: »det er aldrig 
værd at snakke om den ting, jeg har ganske rigtig begravet 
salig Strøm dær, men hær skal De se, hvad han efterlod sig<. 
Han lagde halvdelen af de fundne penge på bordet. Præsten 
var pengekær og lovede ikke blot at tie med sagen, men at 
holde en ligtale over den salig hund, og det gjorde han næste 
søndag, så ikke et øje var tørt i kirken, men ingen af dem 
vidste, hvem salig Strøm var, undtagen præsten, bonden og 
hans kone.1)

(9) En v. Wangenheim, jægermester hos hertugen af Gotha, 
havde en god, klog og tro hund, som hed Stutzei. Den døde 
omsider, dens herre var også død, og hans enke blev over
måde bedrøvet over dens bortgang, iførte sig sørgeklæder med 
hele huset, og klagerne var mange og store. Fruen lod gøre 
en ligkiste til hunden og vilde absolut have den jordet på 
kirkegården med jordpåkastelse som et andet kristent men
neske. Men præsten vilde ikke sige ja i begyndelsen, men 
indvilligede først, da den fromme enke betalte kirken 100 
daler og præsten 50, og så fik hunden en pæn plads på kirke
gården i Winterstein.

Sagen kom imidlertid ud, og efter nogles sigende fik præ
sten en alvorlig irettesættelse af konsistoriet, efter andres blev 
han afsat og hunden gravet op og fandt sit sidste hvilested i 
en gammel slotsruin, hvor der endnu findes en pæn gravsten 
med dens billede og en indskrift, og fra den historie stammer

') Bartsch, Sagen Märchen n Gebr. aus Mechlenburg I, 519, 28.

2*
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den bekendte talemåde: »da liegt der Hund begraben«.1) Den 
sidste påstand er dog nok tvivlsom.

Dette er de mig bekendte ældre varianter af fortællingen. 
Dertil kommer en lille række endnu af i vore dage optegnede 
historier.

(10) I Italien fortælles, at en præst ejede et ungt æsel, 
som havde tjent ham mange år, og som han særlig elskede. 
Da det døde, blev han usigelig bedrøvet og tænkte på at lade 
dyret af taknemmelighed begrave i kirken. Bispen, som fik 
det at vide, stævnede præsten til sig og gjorde ham bitre be
brejdelser. Denne hørte i tavshed på bispens tale og udbrød, 
da han var færdig: »og dog var det stakkels dyr så kærligt, 
at det endnu i døden tænkte på Deres Højærværdighed!« Med 
disse ord overleverede han bispen 6 dukater, der var bestemt 
til at betale en messe. Nu var der intet i vejen fra bispens 
side, det stakkels døde æsel kunde jordes i kirken.2)

(11) I Palæstina fortælles, at en derboende Tyrk havde en 
køn mynde, som han holdt overmåde meget af. Da den døde, 
jordede han den ærbødigt med sine egne hænder i sin have. 
Hans uvenner gik til kadien, anklagede ham for at have be
gravet et urent dyr med den ærbødighed og de ceremonier, 
som alene tilkommer den troende muselman. Der er ingen 
tvivl om, at manden vilde være bleven hårdt behandlet, om 
han ikke havde meddelt dommeren, at hunden havde vist sin 
klogskab ved at efterlade sig et testamente, hvori der var 
overdraget et stort legat til Hans Nåde. Da kadien hørte delte, 
erklærede han, at en hund, der var så klog og hensynsfuld, 
utvivlsomt havde ret til en sømmelig jordefærd.8)

I Rusland:
(12) Engang var der en bonde, der blev vred på sin hund, 

førte den ud i skoven og bandt den til en eg. Hunden skra
bede i jorden med sine forpoter, og det så dybt, at blæsten 
væltede træet. Næste dag gik bonden ud i skoven og tænkte 
på at se, hvad hans hund tog sig for, og opdager, at træet 
er faldet oçi og ser under det en stor kedel fuld af guld-

1) A. Witzschel, Sagen aus Thüringen (1866) s. 148, 144.
«) Zs d. Ver. f. Volksk. III. 428 ved Gaetano Amalfi.
8) J. E. Hanauer, Folklore of the Holy Land, London 1907 s. 263.
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penge. Han løber straks hjem, spænder sin hest for vognen, 
og tager både penge og hund med og siger til kvinderne, da 
han kommer hjem: »I må være forfærdelig gode mod hunden! 
Forsømmer I ham og giver ham ikke nok at æde, skal I få 
med mig at gøre«. Så trakterede de hunden med kød fra 
slagteren, redte en blød dunseng til ham og forkælede ham 
på alle mulige måder. Husets herre stoler kun på sin hund, 
hver gang, han går hjemmefra, hænger han sine nøgler om 
halsen på den. Omsider døde den, og bonden vilde have den 
jordet med alle ceremonier og tog 5000 rubler og gik til popen. 
»Lille fa’r«, sagde han, »der er død en hund hos mig, som 
har testamenteret dig 5000 rubler, men så skal du begrave 
ham, som en god kristen jordes«. »Det er godt, min ven, 
han skal nok blive begravet, men vi kan ikke tage ham ind 
i kirken. Sørg for at holde alt i orden i morgen, så skal jeg 
komme og begrave ham«. Bonden tømrer en ligkiste, lægger 
hunden deri, og næste morgen kom popen med diakonen, 
kirkesangeren og klokkeren, alle i deres embedsdragt. De 
synger den døde hund ud, bærer kisten til kirkegården og 
sætter den ned i graven.

Men så skulde pengene jo deles, og der traf det uheld, 
at popen gav kirkesangeren og klokkeren for lidt, de blev for
nærmede, klagede til biskoppen over popen, han havde blandt 
meget andet begravet en hund med alle kirkelige ceremonier. 
Biskoppen stævnede popen for rådet: »hvordan kan du un
derstå dig at begrave en uren hund som et kristent men
neske?« og befaler, at han skal arresteres. Men så tager bon
den 10,000 rubler og går til biskoppen for at frelse popen. 
»Hvad vil du?« spørger biskoppen. »Jo«, svarer bonden, 
»hunden er død hos mig, og har testamenteret Deres Høj
ærværdighed 10,000 rubler og 5000 til popen«. »Ja, min ven, 
det har jeg hørt altsammen. Jeg har ganske vist fængslet 
popen, men det var fordi den slubbert havde forsømt, da 
hunden blev båret forbi kirken, at læse et »requiem« for 
dens sjæl«. Biskoppen tog de 10,000 testamenterede rubler, 
satte popen i frihed og betalte ham lidt for tort og svie og 
lod kirkesangeren og klokkeren springe soldat.1)

’) Kryptadia I. 151.
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(13) Engang var der en gammel mand og kone. De havde 
ingen børn, men hele deres eje var en gedebuk. Det eneste 
arbejde, den gamle mand kunde gøre, var at flætte sko af linde
bark, derved fik han sit udkomme. Hvor den gamle gik, fulgte 
bukken ham, den gik med ham i skoven, når han samlede bark, 
og mens han syslede dermed, græssede bukken så hær og så dær, 
og da traf det sig, at den sank ned med forbenene et sted, hvor 
der nylig var gravet. Den skrabede så en kedel med guldpenge 
frem. Den gamle blev va’r, at den skrabede i jorden, skulde 
se, hvad det var og opdagede guldet. Han blev ubeskrivelig 
glad, kastede lindebarken bort, samlede pengene op og gik 
hjem, fortalte sin gamle kone det altsammen. »Gamle mand«, 
sagde konen, »det er en skat, Gud giver os på vore gamle 
dage, fordi vi så længe har arbejdet sammen under vor store 
fattigdom. Nu kan vi da leve tilfreds«. »Nej«, svarede man
den, »det er ikke os, som har været så lykkelige at finde 
pengene, det er bukken, og nu skal den plejes og passes mere 
end vi selv«. Og det skete. De kælede for den på alle måder 
og tilbragte en lykkelig tid uden at kende til sorg eller mod
gang. Men så blev bukken syg og døde, og de talte sammen 
om, hvad der nu burde gøres. »Kaster vi bukkens døde krop 
ud til hundene, er det synd både mod Gud og mennesker, 
thi han har bragt os al vor lykke. Det er bedst, at jeg går 
ben til popen og beder ham give bukken en kristelig begra
velse som den, andre kristne folk får«. Nuvel, så gik manden 
hen til popen, bøjede sig dybt og sagde: »goddag, lille far!« 
— »Goddag, min ven, er der noget i vejen?« — »Ja, lille 
far, jeg kommer for at bede dig om noget. Der er sket en 
stor ulykke hjemme, min buk er død, og jeg vilde bede dig 
om at kaste jord på ham«. Popen blev græsselig vred, da 
han hørte den tale, greb den gamle mand i skægget, slæbte 
ham hen ad gulvet. »Dit forbandede gamle asen, hvad bilder 
du dig ind? Tror du, at jeg vil kaste jord på en stinkende 
buk?« — »Ja, men den buk, lille far, var en from kristen, 
som testamenterede dig 200 rubler«. — »Ja vel«, sagde popen, 
»dit gamle hoved! du kan da vel begribe, at det ikke er, fordi 
du anmoder mig om at besørge jordefærden, at jeg prygler 
dig, men det er, fordi du ikke lige straks sagde mig, at han



TESTAMENTE 23

var død; det må jo være flere dage siden!« Popen modtog 
de 200 rubler og sagde til den gamle mand: »skynd dig at 
gå hen til degnen og sig ham, at han skal gøre sig færdig, 
vi kommer lige straks til jordefærden«. Dermed gik den 
gamle mand hen til degnen og sagde til ham: »far degn, vær 
så god at komme hen til mig at synge et lig ud«A — »Hvem 
er død hjemme hos dig?« — »Du kender jo min gedebuk, 
det er ham, der er død«. Degnen giver ham først et slag på 
det ene øre og så et på det andet. »Slå mig ikke, far degn!« 
sagde den gamle, »bukken var en from kristen, han har te
stamenteret dig 100 rubler til jordefærden«. — »Hvad er du 
dog for en gammel dumrian, at du ikke lige straks sagde 
mig, at han var død som en kristen. Rend i en fart hen til 
klokkeren, at han kan ringe for den døde«. Det gjorde den 
gamle: »ring sagtens straks for min bukl« Nu blev klokkeren 
vred og greb den gamle i skægget. »Å, lad mig være«, ud
brød han, »bukken var en from kristen, han har testamenteret 
dig 50 rubler til begravelsen«. — »Hvorfor sagde du ikke det 
lige straks? Havde du før meldt hans død, var der jo øje
blikkelig blevet ringet«. Klokkeren gik straks op i tårnet og 
ringede med alle klokkerne. Til bestemt tid mødte så popen 
og degnen, bukken blev lagt i en kiste, alle de sædvanlige 
ceremonier ved en kristen begravelse iagttoges, han blev båret 
på kirkegården og sat ned i graven.

Men nu begyndte sognefolkene at tale om den jordefærd, 
og rygtet nåede biskoppen, at popen havde begravet en buk 
som et andet kristent menneske, og bispen stævnede popen 
og den gamle mand til at møde i retten. »Hvordan i al verden 
er det gået til, at du har understået dig til at kaste jord på 
en buk? I er to ugudelige slyngler!« — »Men«, svarede den 
gamle mand, »min gedebuk lignede ikke andre bukke, han 
testamenterede Deres Højærværdighed inden sin død 1000 
rubler.« — »Du er et gammelt fæ! det kunde aldrig falde 
mig ind at bebrejde dig, at du har ladet bukken få en kriste
lig jordefærd, men du skulde ske skam, at du ikke sørgede 
for, at han fik den sidste olie, før han døde«. Biskoppen tog 
de 1000 rubler og lod popen og den gamle mand gå.1)

x) Kryptadia I. 153.
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Endelig en moderne fransk variant, der er stærkt ændret, 
men har beholdt testamentet og præstens forsøg på at bruge 
lejligheden til at skaffe sig penge.

(14) Der var engang en mand, som vilde have skrevet sin 
hunds testamente, og som sendte sin tjener til sognepræsten 
for at bede ham komme og modtage hundens skriftemål. 
Denne gav et bestemt afslag, men da tjeneren ved sin bort
gang mødte kapellanen, spurgte denne, hvad der var i vejen. 
Han fik svaret, at sognepræsten var blevet vred og vilde ikke 
møde og skrive testamente for hunden.

»Jeg skal straks komme!« sagde kapellanen.
Tjeneren gik, og kapellanen fulgte, men trådte undervejs 

ind til en skomager, der boede lige ved præstegården.
»Å, vil De ikke sagtens låne mig to syle, men de må være 

spidse!« Dem fik han og mødte hos hundens herre, hvem 
han spurgte om hans ønske. Ja, det var jo, at han skulde 
skrifte hunden og skrive dens testamente.

»Javel«, svarede kapellanen, »men De véd jo nok, at vi 
må være i enrum under skriftemålet«.

Han gik så ind til hunden og lukkede døren.
»Nu, min stakkels hund, så fortryder du da din synd?«
»Hu—uh!« sagde hunden. Han gav den et stik med sylen.
»Du har rendt om på markerne, igennem kornet og gjort 

fortræd?«
»Hu—uh!« svarede hunden.
»Men nu angrer du, ikke sandt?«
»Hu—uh!« hvinede hunden.
»Jeg foreslår dig at testamentere 3000 fr. til de fattige, det 

synes jeg kunde være passende, så skal du få syndsforladelse!« 
»Hu—uh!«
»Da jeg nu har skriftet dig, tænker jeg, at du kunde give 

mig 1000 fr., mener du ikke det samme?«
»Hu—uh!«
Så opsatte han testamentet og foreviste det for hundens 

herre. »De ^er, hvor hensynsfuld hunden har været, den har 
testamenteret 3000 fr. til de fattige og 1000 fr. til dens skrifte
fader«.

»Haster det med betalingen?«
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»Ja, jo før pengene bliver udbetalt, jo før får det stakkels 
dyr fred!«

»Hvem tager imod dem?«
»Det gør jeg, jeg skal sørge for, at de fattige får deres part.«
Kapellanen fik de 4000 fr., gik ind til skomageren, gav 

ham sylene tilbage med 100 fr. i tilgift. Denne lappede netop 
et par af sognepræstens sko, men blev så glad over pengene, 
at han kylede skoene ud ad vinduet og udbrød: »idag vil jeg 
ikke arbejde, lad den lappe dem, som lyster!«

Da sognepræsten fik historien at vide, sagde han til ka
pellanen: »De kommer til at få nyt at høre fra biskoppen!«

»Å skidt!« svarede kapellanen, »han siger såmænd ingen 
ting. Gør De bare som jeg! Jeg har på en dag tjent mere 
end De i et helt år.«1)

Som en passende afslutning til alle disse historier, hvor 
det i det væsentlige er præster eller offentlige autoriteter, det 
gælder, følger endnu et par fortællinger om hundejordefærd, 
dog uden kirkelig ledsagelse, der på to undtagelser nær alle 
er moderne.

I Schwaben har en længst afdød fransk general Melac fra 
det 19. hundredår fået et ondt ry.

Der fortælles, at en af hans hunde døde, de antoges for
resten af folket at være besat af djævelen. Generalen, der 
var en hård karl, forlangte så af en protestantisk præst, at 
han skulde kaste jord på dyret og holde ligprædiken, og vilde 
han ikke det, skulde han ske al landsens ulykke. Præsten 
nægtede det dog på det bestemteste. Hunden blev alligevel 
jordet under klokkeklang.8)

I det 18. hundredår boede en møller i Séon i Schweiz, han 
var overmåde forhadt, fordi han krævede mølletvangen til sin 
egen mølle strengt opretholdt. Han ejede en hund, som han 
satte stor pris på, og da den døde, lod han gøre en ligkiste, 
og så begravede han hunden i sin have. Da kirkeklokken 
ved middagstid næste dag lød, iførte mølleren sig sørgedragt 
som ved jordefærd, to af hans tjenestefolk bar kisten på en 
ligbåre, en sørgepil blev plantet på graven, og længe efter

x) P. Sébillot, Les joyenses Histoires de Bretagne (1910) s. 248, historien fortalt af 
en 21årig arbejdsmand, Amateur Audet, 1881.

*) Birlinger, Sagen, Legenden, Volksaberglauben aus Schwaben I. (1874) s. 26, 39.
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jordefærden blev mølleren og hans husfolk ved at bære sorg. 
Efter døden har mølleren ikke kunnet finde fred i graven, 
man ser af og til ligfærden gentage sig og hans genfærd gå 
bag efter.1)

I »New York Tribune« findes en notits, at oberst H. O. 
Bolt, der kommanderede det 83. regiment frivillige fra Pen- 
sylvanien under slave-krigen i Amerika, med stor pomp lod 
den hest, der havde båret ham under kampene, begrave. Den 
gamle krigshest, der var 37 år, blev hyllet i det amerikanske 
flag og ledsaget til jorden af et militært orkester og et vældigt 
følge. Ved dens grav holdt en methodistpræst en lejligheds
tale, og efter at de sædvanlige militære æresbevisninger (skud) 
var ydet den, blev den sat ned i jorden.8)

Endnu meddeler jeg indholdet af et par avisudklip:
En amerikansk frue i Indianopolis lod sit yndlingsdyr, en 

korsikansk blodhund, højtidelig stæde til jorden. Dyrets død 
blev bekendtgjort i bladene, slægt og venner indbødes til at 
overvære jordefærden. Et begravelsesfirma tog sig af den døde 
hund, tvættede den og lagde den i en silkepolstret kiste. Efter 
ligvognen fulgte den utrøstelige frue i sin equipage, derefter 
en lang række andre vogne med følget. Taler blev holdt ved 
graven, og de tre håndfulde jord kastet på kisten.8)

På det store, svenske gods Ljung, hvor så meget sker, fik 
man nys lejlighed til at se en hundejordefærd med klokke
ringning. Slotsfruen, enke fru v. Mecklenburg, gik i spidsen 
for processionen, derefter fulgte fire mand, der bar liget i en 
kiste eller kasse, og toget sluttedes af frk. v. M. — Alle går
dens klokker ringede?)

En ejendommelig ligbegængelse blev folk, der i torsdags 
eftermiddag ved 3-tiden passerede Frederiksgade i Skive, vidne 
til. Ved nævnte tid kom, fortæller »Skive Folkebl.«, direktør 
B. O. langsomt gående ned ad gaden i spidsen for hele sit 
personale. Midt imellem sig bar artisterne en lille kiste, ovenpå 
hvilken lå en krans. Kisten indeholdt liget af en hund, som 
forleden afgik ved døden, og som alle cirkus-funktionærer

9 Rochholz, Naturmythen, (1862) s. 87, 15.
2) Kryptadia IV. 219, dato og årstal er ikke angivet.
•) Kolding Avis 8/s 1906.
4) Aftonbl. Veckouppl. nr. 88, 1899.
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satte stor pris på. Toget bevægede sig langsomt om gennem 
Asylgade ud til Frederiksdal. Her sænkedes de jordiske rester 
af den afdøde Vowse i en lille grav under udgydelse af strømme 
af tårer.1)

Det var i onsdags aftes. Udenfor det stykke jord, som 
gartneren har indrettet til begravelsesplads for hunde, var 
samlet en del nysgerrige, som over det lave plankeværk be
tragtede en lille skare mennesker, der var i færd med at sænke 
en stor kasse ned i jorden.

I kassen var en stor, død »grand Danois«, der tilhørte en 
restaurationsejer på Østerbro. Det gik til næsten som ved en 
rigtig jordefærd. Kisten blev sænket i graven ved hjælp af 
tove, den opkastede jord fyldt på, og en net gravhøj dannet, 
hvorpå de tilstedeværende damer og herrer lagde en halv snes 
prægtige kranse og buketter.

Det var den flotteste hundebegravelse, der endnu har fundet 
sted her i byen. Gartneren, der selv ledede begravelsen, var 
ganske imponeret.

En af dem udenfor plankeværket udbrød: »det var dog 
dejlige blomster!«

»Ja, men det var også en dejlig hund!« swede en lille 
pige med tårer i øjnene.2)

Herom er jo forresten ikke stort at sige. Enhver, der har 
haft en trofast hund eller andet dyr i sit eje, et dyr, der har 
været med i hjemmets arbejde, glæde og sorg, vil jo have 
erfaret, hvor ondt 'det kan gøre, når det dør, og så bliver det 
jo blot udtryk for en almindelig menneskelig taknemmelig- 
hedsfølelse, at det ikke skal kastes ud som et ådsel, ravne og 
krager slider i, men skal sømmelig føres til jorde. Det bliver 
så i det enkelte tilfælde et personligt følelsesspørgsmål, om 
det skal ske offentlig med pomp og pragt eller i al stilhed. 
Det samme gælder iøvrigt om mange flere ting end en hunds 
jordefærd.

Ser jeg så tilbage på hunde- og præstehistorierne, viser 
det sig, at mens det sædvanlig er hundens jordefærd med 
kirkelige ceremonier, det gælder, danner den ældste optegnelse (2)

x) »Hovedstaden« n/o 1916.
2) »København« 24/4 1909.
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sammen med en italiensk (10) undtagelser, et æsel jordes. 
Dertil kommer så gedebukken i den russiske (13).

Ejeren, præst, bonde, herremand, jægermester eller andet, 
under dyret en hæderlig jordefærd, fordi det har været særlig 
klogt eller elsket, og i enkelte tilfælde, fordi det har skaffet 
penge tilhuse.

I alle historierne er det så et fælles træk, at præsten mer 
eller mindre nødig indlader sig på sagen, men han er jo fattig, 
og pengene hjælper hans ømme samvittighed over vanskelig
heden. Hans overordnede, der vil ham tillivs, blødgøres dog 
øjeblikkelig ved dyrets testamente og forklarer deres barske 
fremfærd i henhold dertil, ja, gør overbud, der bliver intet i 
vejen for at begrave dyret på kirkegården, i kirken med 
klokkeringen, ligprædiken og alle slige grejer. Mens den jyske 
historie, så ypperlig tilpasset til forholdene, gemmer en vis 
godmodig, lystig satire, er de russiske overmåde både hvasse 
og beske og træffer nogenlunde ligelig alle kirkebetjentene fra 
klokker og til bisp.

Motivet er jo sagtens lånt fra Orienten, men allerede så 
tidlig som i det 13. århundrede fortalt i Frankrig, og jeg til
lader mig at^lyse efter den østerlandske historie, om nogen 
har fundet en sådan. Øjensynligt har den truffet frugtbart 
muld i vesterleden, og der kan henvises til en hel række 
franske og italienske varianter, som jeg ingen adgang har 
haft til.1)

Det er et af de mange exempler på, hvorledes der hartad 
er intet nyt under solen, og hvorledes fortids tanker påny 
får ord blandt nutids mennesker.

x) Hos Le Grand III. 109: Facéties et mots subtils en Français et en Italien f. XVII 
V°; Nouvelle de/Malespini II. 117 nr. LIV ; Dictionaire d’ Anecdotes II. 451; Contes 
de M. Sédaine; Facetiae Frischlini p. 270; Areadia di Brenta p. 325; Convivales Ser- 
mones I. 154. I Bediers Fabliaux: Felix Nogaret, Contes en vers5 (1810) s. 250; L’art 
de desoppiler la rate (1752) p. 12. Krypladia IV. 219: Voyage de Mont Liban par de 
la Roque Gueulettc; Mille et un quart d’ heure. Contes tatares: Histoire du chien 
Sahed et de Cadi de Candahar.
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Litt um E. T. Kristensens visesamlingar.
Av Knut Llestøl.

DET ER forunderlegt aa sjaa kor liten kjennskap til den 
livande visetraditionen det var hjaa danske og norske 

folkevise-utgjevarar i fyrste helvti av 19de hundradaaret. Abra
hamsen, Nyerup og Rahbek synest aa tru at baade visor og 
melodiar held paa aa døy ut eller er heilt burte.1) Jørgen 
Moe skreiv i 1840, at »vi have ikke som vore tvende Naboer 
og fornemmelig de Danske nogen Viseflor fra Middelalderen« 
(Saml. Skr. II, s. 13). — Svend Grundtvig hadde større voner 
um aa finna visor paa folkemunnen; i 1844 sende han ut ei 
uppmoding um aa samla det folkeminnet hadde gøymt. Alt 
i 1847 hadde han 200 vise-uppskrifter etter »Nutidens mundt
lige Tradition«2), og i 1871 kunde han upplysa: »I de for
løbne 27 år, siden jeg 1844 udstedte et almindeligt opråb til 
at samle sådanne viser til brug for min store udgave af »Dan
marks gamle folkeviser«, har jeg fra 170 personer modtaget 
en mængde optegnelser, der godtgøre en af skrift og tryk uaf
hængig mundtlig bevarelse af 130 danske folkeviser fra mid
delalderen«.8) Desse uppteikningane var fraa alle kantar av 
landet, og ein skulde tru at med so mange samlarar og i so 
lang ei tid hadde det meste av traditionen kome fram.

Men i desse 27 aari hadde han vakse upp den mannen 
som aaleine skulde koma til aa samla mykje meir enn alle 
Grundtvigs 170 samlarar ihoplagde: Evald Tang Kristensen. 
Han hadde den djupe kjennskapen til og den inderlege sam
kjensla med aalmugen, som er det fyrste vilkaaret for at ein 
fær hugen og dugen til samlararbeidet. Han hadde trui paa 
at det han samla, røynleg var verdt aa samla. Han hadde 
den eldhugen som gjer at ein med liv og sjæl kastar seg inn

x) Udvalgle Danske Viser bd 1 fortale s. XI og bd 5 fortale s. XVI. 
®) Prøve paa en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser, s. 46.
8) Efterskrift til »Jydske Folkeminder« I, s. 357.
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i arbeidet. Han hadde den seige trotten og arbeidsviljen som 
ber yver alle vanskar og all motburd. Og endeleg hadde han 
som oskeladden gaava til aa leita der det var noko aa finna 
— og finna der andre ikkje fann.

Det var den 31te december 1867 at E. T. Kristensen fyrste 
gongen skreiv upp ei folkevise, og alt i 1871 kunde Svend 
Grundtvig melda at »skolelærer E, T. Kristensen i Gellerup 
[har], i løbet af tre år, på et ganske lille område, fortrinsvis 
i et enkelt sogn, fundet og optegnet ikke mindre end 150 for
skellige gamle viser, og af dem er der ikke mindre end 75, 
som ellers ikke ere forefundne i nutidens danske traditjon, og 
14 viser, som ellers aldrig ere fundne i Danmark. Mange af 
de 150 viser har hr. Kristensen derhos forefundet i ind
byrdes afvigende former, af hvilke enhver har selvstændigt 
værd. Det er herved kommet for dagen, at netop denne egn 
af Jylland, efter alt hvad hidtil vides, må være den, der i 
størst omfang har bevaret den gamle viseskat i mundtligt 
minde. Hertil kommer endnu, at den af hr. Kristensen på den 
nævnte plet fundne overlevering i det hele og store er renere 
og ægtere end i nogen anden egn af Danmark; så det må til 
visse erkendes for et stort og betydningsfuldt fund, en vigtig 
berigelse for Danmarks gamle natjonal-litteratur, som herved 
er vunden. Det er et sandt gammeldansk Herkulaneum, som 
denne bogs flittige og omhyggelige samler har været så heldig 
at bringe for lyset, og det i det yderste øjeblik, da skatten 
truede med ellers uigenkaldelig at synke i jorden med de 
gamle, fattige mennesker, der sidst have haft den i gæmme«. 
Dette segjer Grundtvig i etterordet til »Jydske Folkeviser og 
Tonere. (»Jydske Folkeminder« I). Sidan hev E. T. Kristen
sen, som me veit, halde fram med samlararbeidet og funne 
fleire nye visor, umfram ei mengd med variantar til dei fleste 
av dei han gav ut i fyrste samlingi. Til dette kjem so skjemte- 
visone og dei mange nyare visone. Sidan 1871 hev Kristen
sen gjeve ut 4 visesamlingar: »Gamle jyske Folkeviser« 1876 
(J. F. II), »100 gamle jyske Folkeviser« 1889 (J. F. X), »Gamle 
Viser i Folkemunde« 1891 (J. F. XI), »Et hundrede gamle 
danske skjæmteviser« 1903.

Evald Tang Kristensen hev ikkje berre gjeve oss denne
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store mengdi av visetekster med upplysning um heimstad, 
kvedar og anna som til høyrer. Han hev ogso gjeve oss ei 
skildring av huglynde og ytre livskaar hjaa det folket som 
hadde gøymt paa alt det gamle. Han hev gjeve oss karakter- 
skildringar av dei beste av kvedarane. Me skynar visa betre 
og ho vert meir livande for oss, naar me soleis'ser henne 
mot ein bakgrunn av natur og folkeliv i Jylland. Han hev 
umhugsamt skrive upp alle andre folkeminne, som dette same 
folket hadde gøymt, og soleis gjeve oss midlane til aa granska 
um annan tradition kann ha verka paa visetraditionen. Ende
leg hev han sjølv, betre enn nokon annan kunde gjera, peika 
paa grunnane til at folkevisa kunde halda seg so godt i Jyl
land, og han hev synt kvifor ho hev kvorve nettupp i dei 
siste mannsaldrane.

Den djupaste grunnen til at visone kunde halda seg i ei 
slik mengd i Jylland og serleg i Hammerum herad, var her 
som andre stader at folket hadde sans for dikting. »Det blev 
snart klart for mig ... at de gamle, der have bevaret Min
derne bedst, er alle poetiske* (J. F. I s. VIII). Dessutan var 
dei glade i song: »Beboerne ere meget sangbegavede, og saa- 
vel i Kirker som Huse toner Sangen frisk og levende. Der 
har altsaa været en god Jordbund for Folkevisen, som absolut 
skal synges ... De bedste Sangere kunne i Regelen ogsaa 
flest Viser. Melodierne have ligesom haaret Ordene i Hukom
melsen og indpræntet dem der baade grundig og dybt« (J. 
F. I s. V). Skikken med »Bindestuer« var serleg god til aa 
halda visekvedingi uppe. Naar dei sat og batt, kravde ikkje 
arbeidet at tankane var samla um det, og so vart folkeminni 
nytta til tidkort. Dei fatige møderne som sat heime og batt 
— tidast utan ljos, kvad den eine visa etter den andre for 
borni for aa halda dei vakne, »ja, satte dem Lektier for deri, 
som de maatte synge igjen; og netop paa denne Maade bleve 
Viserne indprentede saa fast og urokkelig i Hukommelsen, at 
de aldrig glemtes« (J. F. I s. VI).

Men so kom det store tidarskiftet. Dei slutta med »Binde
stuerne«, og foreldri tok seg mindre av upplæringi aat borni. 
Skulane kom og metta borni med onnor aandeleg føde enn 
den gamle diktingi. Dei vaksne fekk andre interessor. Evald
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Tang Kristensen nemner m. a. politikken; men »ingen Frem
toning i vor Tid har gjort Folkeminderne saa megen Skade 
som den indre Mission, netop fordi den paakalder beslægtede 
aandelige Interesser« (J. F. XI s. 316).

Den utgreiding Evald Tang Kristensen hev gjeve um vise- 
kvedingi i Jylland, fører tanken inn paa spursmaalet um 
korleis i det heile visetraditionen kann koma upp, korleis 
han liver og korleis han døyr. Og naar me jamfører Kristen
sens visetekster med det materialet som dei gamle danske 
visehandskriftene gjev oss, fær me eit framifraa godt høve til 
aa fylgja visediktingi gjenom fleire hundrad aar og granska 
vokstervilkaar og voksterlover. Kristensens vise-samlingar 
fær difor mykje aa segja ikkje berre ved det store og verd
fulle tilfanget dei byd oss, men og ved det dei kann upplysa 
oss um den metoden ein maa fylgja i visegranskingi. Eg skal 
ikkje koma nærare inn paa dette her, men venda meg til ei 
side ved saki som for oss nordmenn er serleg forvitneleg.

Det er vel kjent at me ikkje hev dei norske folkevisone i 
gamle handskrifter. Med faa undantak er dei, liksom visone 
hjaa E. T. Kristensen, uppskrivne etter munnleg tradition i 
det 19de hundradaaret. Liksom Kristensen fann stormengdi 
av sine visor i nokre faa bygder i Midt-Jylland, soleis hev 
dei i Norig funne dei fleste visone i ein einskild landslut: 
Telemarki. Liksom i Danmark vart traditionen fyrst upp
skriven daa ei heilt ny tid heldt paa aa brjota seg inn yver 
folket, og det gamle heldt paa aa kverva; um fleire av dei 
beste visone i baae landi gjeld det, at den munnlege tradi
tionen berre hev gøymt paa brot av dei, eller at det berre 
var ein einaste kvedar som kunde dei. Baade i Danmark 
og Norig var det bønder som hadde halde uppe visekvedingi.

Dei ytre vilkaari for visetradition og vise-uppteikning var 
soleis i stor mun dei same i Jylland og i Telemarki. Det 
ligg daa nær aa spyrja um likskapen gjeng vidare. Me veit 
at mange visor er sams for Danmark og Norig; men er der 
nokon serleg likskap millom det visetilfanget som er funne i 
Jylland og det som er funne i Telemarki?

Ved ei jamføring ser ein at i Norig liksom i Danmark er 
det trollvisor, heilagvisor og riddarvisor som hev halde seg best
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i folkeminnet, medan det er berre faa sogevisor. Grunnen til 
dette er at trollvisor og heilagvisor knyter seg til ei folketru 
som er nokolunde eins i baae landi og som hev haide seg 
nokolunde eins fraa millomalderen og til vaar tid. Kristensen 
segjer at »den ældgamle paalidelige Overlevering rummede 
en Mængde Billeder, som vel ikke hørte den virkelige Verden 
til, men som dog i de allerfleste Tilfælde opfattedes som vir
kelige . . . Kristendommens Inderlighed sammensmæltede fuld
stændig med Troen paa Folkemindernes Virkelighed, det var 
som man siger, at alle disse Historier næsten betragtedes med 
lignende Paalidelighed som Troesartikler« (J. F. XI s. 318). 
Det same galdt for Telemarki i gamle dagar. — Riddarvisone 
gjev nok bilæte fraa livet i ei framfari tid, men dette livet 
var i mangt likare bondelivet enn me kjem i hug. Dessutan 
merkjer alt seg ut med sitt einfelde; riddarvisone skildrar dei 
aalmenne elementære tilhøvi, grunndriftene og grunnkjenslone 
hjaa menneskjet — slikt som alle kjenner att hjaa seg sjølv. 
— Sogevisone derimot var bundne til visse historiske hen
dingar, som nok kunde gjera stor verknad paa samtidi og 
den næraste ettertidi, men som ikkje kunde halda seg i minnet, 
utan det var serlege aalment-menneskjelege grunnar med i spelet.

Men no er det ikkje berre dei same slag visor som hev 
havt evne til aa halda seg uppe, men det er for største luten 
nettupp dei same visone, dei same einskilddiktingane. Jamfører 
ein dei norske visone med dei danske hjaa Kristensen og i 
DgF., finn ein etter maaten att mange fleire norske visor 
hjaa Kristensen. Dette kann ein prova reint statistisk. Ikring 
Va av visone i DgF. finn ein hjaa E. T. Kristensen. Like eins 
finn ein burtimot Va av visone i DgF. i norsk form. Men 
yver 2/a av desse norske visone finst hjaa Kristensen. Dette vil 
segja, at folket i baae landi i den seinare tid hev gjort mykje 
det same utvalet av dei gamle visone. Ein vil t. d. sjaa at 
baae landi hev dei same nykkevisone og havfruvisone, og at 
dei fleste visone som Heggstad og Grüner Nielsen i »Utsyn 
yver gamalt norsk folkevisedikting« samlar under yverskrifti 
»Kvendesorg vendest til gleda« finst i baae landi. Det som 
gjer den største skilnaden er at Norig hev so mange visor 
med same emne som dei norrøne fornaldarsogone.

3
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At det i so stor mun er nettupp dei same diktingane som 
hev haide sig i baae landi, kann hava fleire grunnar. Vedels 
og Syvs visebøker og mange flogblad hev korne vide ikring 
og kann liggja til grunn for heile den munnlege traditionen i 
fleire tilfelle; men dei einskilde visone som soleis hev litterært 
upphav, er det oftast lett aa peika paa. For det andre kann 
det koma av det sterke samkvæmet som det jamleg hev vore 
millom dei tvo landi. Men det kann heller ikkje forklaara 
det store samsvaret; til det er serlikskapane millom telemar- 
kiske og jyske vise*uppskrifter ikkje mange nok. Det er tydeleg 
ein tridje grunn som er den mest avgjerande. Folkevisa stend 
i eit inderlegt samband med det aandelege livet elles hjaa 
folket. Ho maa vera eit uttrykk for dei aandelege interessone 
i større mun enn dei andre folkeminni. At dette er so, viser 
berre den ting at ho so snøgt gjekk til grunns i det tidar- 
skiftet me hev umtala ovanfor. Ei tru, ein skikk kann nok 
halda seg som »survival«, men ei dikting vil ikkje so lett 
kunna gjera det, utan ho hev evne til aa hamskjota seg og 
lempa seg etter dei nye tilhøvi; og det hev ei folkevise verre 
for enn t. d. eit eventyr, av di den bundne formi stend i vegen. 
Nye diktingar trengjer paa og vil ha rom; det vert ein »struggle 
for life«, og berre det beste av det gamle vil vera i stand til 
aa halda seg noko bil. Og heller ikkje det beste av det gamle 
vil kunna staa seg mot det nye, naar ein er komen so langt, 
at den sterkare samanhengen med samtidslivet som det 
nyare hev, fær meir aa segja for folket enn dei poetiske fyre- 
munene som det gamle hev.

Dette gjeld sjølvsagt ikkje berre den norske og danske dik- 
tingi; det gjeld andre likso mykje t. d. den svenske (som ein 
maatte ha teke med i denne etterrøkjingi um ho hadde gjort 
noko krav paa aa vera fullstendig). Men naar dette er so, 
og ein ser kor mykje det er gløymt av den gamle danske 
diktingi, av di ho ikkje lenger høvde med tidi, so maa ein 
slutta at i Norig hev ein stor lut av dei gamle visone kome 
burt. Me Hev visst det fyrr, av di me hev vismun um visor 
som var til i eldre tider men som no er burte, eller som 
hev vandra ut og haide seg andre stader men vorte gløymde 
i heimlandet sitt. Men jamføringi med dei jyske visone syner
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at mannefallet millom gamle visor maa ha vore større enn 
me beinvegs kann prova.

Me maa ha gløymt mykje. Men lat oss tenkja tanken heilt 
til endes. Dersom det ikkje i dei siste mannsaldrane hadde 
vore samlarar som hadde so mykje interesse for det gamle 
at dei skreiv det upp, so hadde heile den moderite visetradi- 
tionen vore burte for alle tider. For Norig vilde det ha vore 
det same som at me ingen viseskatt hadde havt Fyrst naar 
ein gjer seg dette klaart, skynar ein kor stor ei gjerning menn 
som Evald Tang Kristensen og Sophus Bugge hev gjort med 
samlararbeidet sitt.
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Sagnene om den sorte Død
i Nutids Strejflys.

Af J. W. S. Johnsson.

DET MATERIALE af danske Sagn, som er indsamlet af 
E. T. Kristensen, findes bl. a. en Del Beretninger om Pesten 

om dens Komme, om Forholdene under Epidemierne, om 
Dødeligheden o. s. v. saaledes at det ved Supplering med lig
nende Optegnelser fra andre Forfattere (Thiele o. a.) er muligt 
at skaffe sig ganske god Underretning om, hvad der forefaldt 
paa de Tider, da vort Land hærgedes af de store Farsoter.

En Del af det optegnede gør Indtryk af at være af stor Ælde, 
andet skyldes sikkert senere Tider. Nogle af Beretningerne 
synes ogsaa at være knyttede til Epidemier af anden Art end 
den egentlige orientalske Pest, hvad der let förstaas, da Ordet 
Pest tidligere (delvis ogsaa endnu) benyttedes som Betegnelse 
for enhver epidemisk Sygdom. Andre kan af Grunde, der vil 
fremgaa af det følgende, kun omhandle den berømteste af 
alle historiske Epidemier, den sorte Død. Da denne Epidemi 
i de senere Aar har været særdeles indgaaende behandlet fra 
medicinsk Side, kunde der maaske være Anledning til at 
undersøge, hvorledes de danske Sagn tager sig ud i Belys
ning af den moderne Lægevidenskab, og om det er muligt at 
skelne mellem, hvad de indeholder af Realiteter og af Fan
tasterier. Realiteterne vil nemlig da udgøre en historisk 
Kærne, om hvilken det øvrige vil gruppere sig som Udslag 
af en opskræmt Fantasi.

Det maa dog straks bemærkes, at det efterfølgende kun er 
et Forsøg og ikke en fuldstændig Undersøgelse. En saadan 
er der ikke Plads til indenfor det her givne Rum. Der er 
saaledes ikke i synderlig Grad taget Hensyn til den historiske, 
heller ikke til den medicinske Literatur om den sorte Død.
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Det er jo ikke medicinsk Historie, der skal skrives her, men 
kun en lille Artikel, der mulig kunde give Stødet til Indsam- 
samling af yderligere Materiale. Ganske selvfølgeligt kan det 
Stof, der er indsamlet fra Folkemunde, og som nu er 
overleveret gennem mange hundrede Aar, ikke tilfredsstille 
Videnskabens Fordringer, og i Særdeleshed kan det ikke give 
Svar paa alt, hvad man fra medicinsk Side kunde ønske 
oplyst. Fortælleren har jo aldrig set Pesten, han kan kun 
meddele hvad han har hørt andre fortælle, og han gengiver 
det slidt, lemlæstet, afgnavet og afbleget og lidt forringet hver 
eneste Gang, det bliver nævnet paa ny. Hertil kommer at 
det er Lægmanden ganske umuligt at skelne væsentligt fra 
mindre væsentligt; men dette er ingen Bebrejdelse, thi Læge
videnskaben har til den allerseneste Tid staaet paa samme 
Standpunkt, idet det blev vor Tid forbeholdt at bringe Klarhed 
over Pestens Aarsags- og Smitteforhold, og da dette var sket, 
saa man, at mange Ting, der tidligere var observerede af Læg
folk, og som man kun tillagde den Interesse, som det kuriøse 
altid har, i Virkeligheden var af den største Betydning for 
Epidemiernes Udvikling.

Har Materialet altsaa Mangler, saa opvejes disse dog ved, 
at Lægmanden er en saa fortræffelig Iagttager, som han er, 
og ved at han husker mindst lige saa godt, som han ser. 
Mærkeligt er det at se, at Lægernes Beretninger om de store 
Pestepidemier er af langt ringere Værdi end Lægmandens. 
Alle de store Pestkrøniker, der er bievne staaende i Verdens- 
literaturen, og som nu danner det Grundlag, paa hvilket Viden
skaben arbejder, er skrevne af Lægmænd, Ordet her brugt 
som Betegnelse for Folk, der ikke har studeret Medicin. Kun 
nogle faa Læger har gennem deres Skrifter kunnet hævde 
sig i denne Kreds.

Der kunde maaske være Anledning til, inden Undersøgelsen 
af de danske Pestsagn finder Sted, ganske kort at fortælle, 
hvad der nu til Dags er oplyst om Pestens Oprindelse, 
Aarsag og Smitteforhold. Sygdommen skyldes en Bakterie, 
Pestbacillen, som kan »forpeste« eller befænge et Menneske, 
et Dyr eller en Ting. Sygdommens egentlige Udbredere er 
Rotterne, der kan bringe Smitten videre, naar de paa en 
eller anden Maade faar Pestbacillen i sig. Dette kan ske ved,
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at de æder andre af Pest døde Rotter, men tillige ved at de 
stikkes af en bestemt Loppeart, der har vist sig i Stand til 
at bringe Pesten fra en Rotte til en anden, uden at den selv 
angribes. Imidlertid er Rotten ikke det eneste Dyr, der kan 
udsaa Pesten — flere andre Dyr af Gnaverslægten kan det 
ogsaa — men Rotten spiller den største Rolle, fordi, den findes 
overalt, rejser med Skibene og ofte foretager Vandringer. Det 
er da ogsaa den, der fra de allerældste Tider, selv fra de 
bibelske Pestepidemier kendes som et for Sygdommen karak
teristisk Dyr. Det er den, der er den virkelige Anstifter af 
de eksplosionsagtige Epidemier, der er begyndte i Havnestæder 
eller udgaaede fra de strandede Skibe paa Kysterne. At Rot
terne ved deres Gnaven kan foranledige, at Klæder, Skind og 
Varer bliver pestbefængte, er selvfølgeligt, og i Folkets Øjne 
staar da ogsaa disse Ting som Epidemiernes Aarsag.

Er dette i de groveste Træk Gangen i Smitteforholdene, 
saa maa det dog bemærkes, at de enkelte Pestepidemier ind
byrdes viser nogen Forskellighed. Nogle Epidemier, f. Eks. 
det første Afsnit af den sorte Død, har udviklet sig efter Ske
maet: Menneske—Loppe—Menneske. Men i andre Epidemier 
optraadte de Dyr, der lever vildt i Jorden, paa Marken og i 
Skoven, som Forbud for Pesten, smittedes selv og bragte 
Sygdommen videre, idet de myldrede frem fra deres Tilflugts
steder og spredte sig til alle Sider. I andre Epidemier var 
Mus og Rotter saa godt som udelukkende de egentlige Pest
spredere, medens denne Rolle andre Gange ses at være over- 
tagét af Husdyrene. I de fleste af de store Hærgningstog, som 
Pesten har foretaget ud over Landene, har der været et Sam
menspil af alle disse Forhold og det Led, der har knyttet 
dem sammen, har da været de stikkende og sugende Insekter, 
specielt Lopperne. Aarsagen til Sygdommen er altsaa Pest
bacillen, men Insekterne foraarsager Epidemien.

Tager man nu Folkesagnene for sig og undersøger, hvad 
de fortæller, om hvorledes Pesten blev ført ind i vort Land, 
viser det sig som fælles for en hel Række Sagn, at Sygdommen 
bragtes hertil ved et strandet Skib. Stedet hvor dette skete, 
angives ikke nøjagtigt, et Sagn siger ud for Dollerup, et andet 
vest for Sjørring, andre nævner Vestsiden af Ty eller ved 
Vesterhavet. Et Sagn hos Thiele2 henlægger Begivenheden



40 SAGNENE OM DEN SORTE DØD

til Vendsyssel. Med Undtagelse af dette sidste, der dog ogsaa 
er et Kystsagn, idet det stammer fra Ringkøbing Amt, hen
fører alle de andre Optegnelser Strandingen til Tisted Amt, 
og der maa da være stor Sandsynlighed for Rigtigheden af 
denne Stedfæstelse, da der fra andre Landsdele overhovedet 
ikke findes Sagn af denne Art. En lille Støtte for Antagei
sens Rigtighed kan maaske findes i, at Ty’s Kyst ogsaa i 
vore Dage er sørgelig berømt som Strandingssted.

Imidlertid er der to Sagn, der udtaler, at Stedet var udfor 
Sjørring, og det ene udtaler sig med saa stor Udførlighed, at 
det kan være berettiget at undersøge, om der ligger noget bag. 
Det (G. 1678) mener, at den Person — en Antwerpener Biskop, 
der skulde til Børglum —, der bragte Sygdommen ind i Landet, 
ligger begravet i den velkendte Bispegrav i Sjørring. Her maa 
der dog sikkert være en Misforstaaelse, ved at et gammelt Sagn 
er blevet knyttet til et Sted, der imponerede, og hvis Betyd
ning var uklar for Almuen. Gravens Alder og øvrige Forhold 
taler nemlig imod, at den skulde have noget med den sorte 
Død at gøre®. At Strandingsstedet skulde være Sjørring, er 
der altsaa kun en Mulighed for.

I Virkeligheden har det nu ikke større Betydning at faa 
at vide det nøjagtige Sted paa hvilket Strandingen fandt Sted. 
Mere Værdi har det at faa at vide fra hvilket Land Syg
dommen kom. Det af Thiele anførte Sagn siger udtrykkelig, 
at Skibet kom fra England, og at Sygdommen efter at være 
indført i Vendsyssel bragtes over Land til Ty og derfra til 
Raasted i Ringkøbing \Amt. I et andet Sagn (1680) nævnes 
den smittende Person som engelsk Biskop, og det fortælles 
dramatisk hvorledes han, da han er kommet i Land, advarer 
Befolkningen mod den frygtelige Sygdom, der har raset paa 
Skibet, men man hører ham ikke, og Smitten følger umiddel
bart efter. I Modstrid til disse Sagn nævnes, i Sagnet om 
Sjørring Bispegrav, Personen som kommende fra Antwerpen, 
og England omtales slet ikke. Her er der altsaa en Vanske
lighed, og man maa ad anden Vej søge at finde hvilket Sted, 
der er det rigtige. Paa Forhaand vilde man antage, at det 
var England, ikke mindst fordi Skibsfarten derfra paa Dan
mark altid har været stor, og fordi det pestbefængte Skib an
gives at have været norsk4. Norge blev desuden selv smittet
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ved et Skib fra England, hvis man tør tro, hvad Einar Hav- 
lidason6 beretter. Vil man imidlertid have Rede paa Ant- 
werpenerbispens Betydning som Smittekilde, er der intet andet 
for end at undersøge, hvor langt Pesten var naaet paa sin 
Vej gennem Landene, under Henblik paa, at den sorte Død 
naaede sit Højdepunkt i Danmark i Aaret 1350, ôg efter alt 
hvad der foreligger maa antages at være bleven indført 
Aaret forud.

Den Epidemi af Byldepest, som under Navn af »den sorte 
Død<, (i Danmark kaldtes den Mandekval eller Mærkedød) 
er kendt over hele Europa, begyndte 1346 i Indien og bredte 
sig snart ud over hele Asien, idet den antog Karakteren af en 
Epidemi af yderste Voldsomhed og kun skaanede faa, spredte 
Dele af Landene.

Følgende de store Karavaneveje, naaede Sygdommen til 
Landene omkring Sortehavet, og bragtes herfra med Skibene 
til alle de mest anselige Handelspladser ved Middelhavets 
Kyster. Samtidig sendte Epidemien Udløbere ud til alle 
Sider, men disse krøb kun langsomt fra Sted til Sted, idet 
Smitten her overførtes fra Person til Person, hvorfor disse 
langsomt vandrende Epidemier staar i stærk Modsætning til 
de pludselige, næsten eksplosionsagtige Udbrud i Havnestæ- 
derne, foraarsagede af Skibsrotterne. Til Sydfrankrig naaede 
Sygdommen 1348, ved Sommertid samme Aar var Paris 
angrebet og i Juli blev Calais, der den Gang var besat af Eng
lænderne, smittet. Forskellige Forhold, navnlig en indtraadt 
Hungersnød og Misvækst, havde foranlediget, at Befolkningen 
i Nordfrankrig og Flandern var flyttet bort, hvilket foraarsagede, 
at Epidemien ikke tog Retning mod Nordøst gennem Belgien og 
Holland men derimod til Normandiet og Bretagne. Herfra 
naaedes England let og smittedes ved Sensommertid gennem 
Flygtninge fra Calais. I London konstateredes den sorte Død i 
November, men Sygdommen holdt sig nogenlunde i Ro under 
Vinteren, omend den stille krøb fra Hus til Hus, indtil den 
i Februar og Marts 1349 fik et vældigt Udbrud, omtrent sam
tidig med at en Mængde engelske Byer viste sig smittede. 
Tidspunktet er netop det, paa hvilket man ved, at Norge blev 
angrebet og det falder sikkert sammen med Sygdommens 
Førsteoptræden her i Landet. I det mindste er »den sjæl-
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landske Krønikes« Udsagn, at 1349 var der en stor Døde
lighed i Danmark, omend Epidemiens fulde Rasen først falder 
Aaret efter, hvad der er forklarligt ved at Sygdommen nu 
vandrede langsomt ind over Landet efter de første Udbrud 
ved Kysten. Det store Udbrud fastsættes ogsaa i andre Be
retninger til Aaret 1350.

Det turde vel fremgaa af det ovenstaaende, at Pesten kom 
til Danmark paa et Tidspunkt, da Belgien og Holland ikke 
var smittede — omend enkelte spredte Tilfælde vel kan have 
forekommet — men hvor Englands Østkyst hærgedes af en 
uhyre Epidemi. Og det er da neppe for dristigt at fastslaa 
denne som Moderepidemi for Smitsoten i Danmark. Ant- 
werpener-bispen kan da ikke sættes i Forbindelse med den 
sorte Døds Optræden hos os.

Om hvorledes Pesten bredte sig fra en Landsdel til en 
anden, har man kun faa Efterretninger. Det fortælles6 
at Pesten bragtes til Samsø ved et Lig, der drev i Land paa 
Stranden, og et lignende Sagn om to af Sygdommen døde 
Mennesker fortælles fra Sjørring, og knyttes til Bispegraven 
— naturligvis. Fra andre Steder anføres, at Pesten bragtes 
af pestsmittede Personer. At der ligger en historisk Sandhed 
bag dette er rimeligt, men Sagnene giver ikke tilstrækkelige 
Oplysninger til, at noget kan fastslaas. Det gik nemlig Pesten, 
som de fleste andre Sygdomme, at den personificeredes. I Sagn 
fra Norge og Sverrig ses dette tydeligt, og det kendes ogsaa 
fra andre Lande, men det kan som sagt ikke paavises for 
vort Lands Vedkommende, før nyt Materiale skaffes til Veje.

Til Middelalderens Tro om Pestens Oprindelse hørte en 
Række Tegn paa Himmel og paa Jord, der opfattedes som 
virkelige Aarsagsmomenter. Til disse hørte, at Kometer viste 
sig, at Stjærnebilleder stillede sig i ugunstige Stillinger ind
byrdes, at der kom Ringe om Sol og Maane, Jordskælv, Mis
vækst, Hungersnød, alt opfattedes som værende Tegn paa en 
kommende Farsot. En Del af disse Tegn var Forvarsler, der 
ikke let lade sig tyde nu til Dags. Det ringede underjorden7 
og man saa et brændende Hjul, der trillede ind i den Gaard 
i Myrhøj, hvor Pesten brød ud8, et Sagn, til hvilket der findes 
en Analogi i et koptisk Sagn om Elias som udsendt af Herren



1 NUTIDS STREJFLYS 43

for at straffe Menneskene ved at slaa dem med Pest Andre 
Sagn nævner overnaturlige Dyr som Forvarsler: Heste, tre
benede Bukke o. a.

Ogsaa de danske Sagn omtaler Himmeltegn. Pesten kom 
»drivende«, »som en Skygge«, en »Damp«, en sort Sky9, ja 
et bruger Udtrykket som »et blaat Forklæde« i Luften. Der 
er noget saa virkeligt over disse Betegnelser, at man neppe 
har Ret i at slaa dem hen som Udslag af en opskræmt Fan
tasi eller som overtroiske Forestillinger. Et eller andet har 
man set i Luften, noget fremmed og uforstaaeligt, og Reali
teten i Udtrykkene finder en Bekræftelse ved at lignende Ud
sagn findes optegnede fra næsten alle de Lande, gennem 
hvilke Pesten for10. En Mulighed for Forklaring har man i, 
at Skydannelser af sær og fremmed Natur ingenlunde er 
ukendte, selv ikke for vor Tid. De skyldes ofte fjærne vul
kanske Udbrud; mange vil saaledes mindes, at Aftenhimlen 
i flere Maaneder holdt sig rød og af et besynderligt Udseende, 
efter at Vulkanen Krakatau havde haft sit voldsomme Udbrud 
i 1883, en af de største Katastrofer, Verden overhovedet har 
kendt. De farvede Skyer skyldtes her, at Asken, der var 
slynget uhyre højt op i Luften, foranledigede en Fortætning 
af Vanddampene. Dagen før Hovedudbrudet stod Askeskyen 
over 30 Kilometer oppe i Luften over Krateret.

For at antage, at de omtalte Himmelsyn skulde have deres 
Aarsag i noget lignende, er der den Hindring, at man ingen 
historiske Efterretninger ejer om noget vulkansk Udbrud kort 
før den sorte Døds Optræden. Men Tanken kan ikke afvises, 
for Kronisterne fortæller, at Skyen eller Taagen var tyk og 
ildelugtende (i Syden var den saa giftig, at den dræbte Men
nesker), at den kom østfra og bredte sig mod Vest ind over 
Italien og Frankrig11, samtidig med at den sendte Udløbere 
op over Ungarn, Østrig og Tyskland. Med andre Ord den 
konstateredes i alle de angrebne Dele af Europa. Og fra 
fransk Side anføres endda et herhenhørende Sagn om en 
glødende Taagekugle der, langt borte mod Øst, sænkede sig 
ned over Jorden og som, indenfor en Omkreds af 100 Timers 
Rejse, dræbte alt levende og forpestede Luften over uhyre 
Strækninger12. Her er det vel naturligere at tænke paa et
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vulkansk Udbrud end paa et Meteor. Navnlig vil en Sammen
ligning med Mont Pélées Udbrud i 1902 vise en paafaldende 
Lighed med, hvad Sagnet fortæller.

Saa meget er imidlertid sikkert, at Jorden kort før Pest- 
aarene geologisk set var i Oprør. Den 25. Januar 1348 hær
gede et voldsomt Jordskælv Grækenland og Italien, Tyrol og 
Schweiz. Mod Øst vides det at have hjemsøgt Cypern, og der 
indlededes det med en Storm, der var saa ildelugtende og 
kvælende, at mange styrtede døde om paa Stedet. Da Jord
skælvet, der gentog sig flere Gange, ogsaa vides at have 
hjemsøgt Middelhavets Sydkyst, kan man vel sætte det i For
bindelse med et vulkansk Udbrud i Asien, maaske i Kina, 
fra hvilket Land Beretninger om et saadant forefindes.

Det var ikke saa underligt, om man i fordums Tid saa en 
Aarsag til Pesten i disse Naturrevolutioner. Man havde nemlig 
gentagne Gange lagt Mærke til at Epidemierne brød ud i Til
slutning til dem. Jordskælvet i Neapel efterfulgtes saaledes 
af Epidemier i flere italienske Byer, flere Gange begyndende 
blot faa Dage efter Katastrofen. For vor Tid er det let for
klarligt, men ingen tænkte tidligere paa, at der kunde være 
pestbefængte blandt de Tusinder, der var flygtede bort fra 
Ulykkesstedet.

Den uhyre Rolle de pestsmitiedes Ejendele har spillet for 
Sygdommens videre Udbredelse fremgaar tydelig af det op- 
tegnede. I mange Sagn erdet netop den afdødes Ejendele18, der 
anføres som Aarsag til Smitten, i et enkelt er det Varer han førte 
med sig. Overfor disse har man ikke søgt at værge sig, men 
forøvrigt har man — her som andetsteds — søgt ved magiske 
Midler at skaffe sig Underretning om, hvor vidt Pesten vilde 
slaa ned eller ej. Saaledes er der fra Midtsjælland meddelt14, 
at man skrællede Skalotteløg, som man hængte op over Sengens 
Hovedgærde. Blev de sorte, var Pesten i Huset. Paa lignende 
Maade drog man Varsel af ophængt Kød. Forraadnelse betød 
Pest. Meddelelserne herom ligner en Mængde andre, i hvilke 
der spørges pm »Guds Dom«. Imidlertid gør det at der ud
trykkelig siges, at Løget skulde hænges op »over Hoved
gærdet« Meddelelsen mistænkelig. Der var jo endnu ingen syg, 
og det man vilde have at vide var jo, om Pesten vilde gæste 
Huset eller gaa det forbi. Mon da Sagnet ikke skulde indeholde



Lægen besøger en pestsyg. Patienten ligger paa et højt Leje af Hensyn til Smittefaren 
og Uddunstningerne. Over hans Hoved hænger i et Klæde en Eddikesvamp, eller et 
andet Middel til at fjærne Stanken. Lægen føler den syges Puls, medens han holder 
Eddikesvampen for Næsen. Hans Dreng holder den Kurv, i hvilken Uringlasset skal 
anbringes, tildækket. Han holder sig for Næsen, for at undgaa den ilde Lugt. Spytte

kruset ved Sengen antyder, at Patienten lider af Lungepest.



46 SAGNENE OM DEN SORTE DØD

en Misforstaaelse? Sandsynligt er det, for allerede fra meget 
gammel Tid ejer man Bestemmelser om, hvorledes den pest
syges Seng skulde redes. Da han antoges at smitte bl. a. 
gennem sine Uddunstninger, lagdes han højt, saaledes at Om
givelserne vanskeligt kunde komme i direkte Berøring med 
ham. Over Hovedgærdet ophængtes luftrensende Midler, oftest 
en Svamp dyppet i Eddike, men Anvendelse af skarptlugtende 
Plantedele f. Eks. Løg kendes ogsaa. Rimeligt er det da at 
antage, at der i Sagnet er sket en Forveksling af et luftren
sende Middel med de ellers her i Landet saa almindelige Prøver 
ved »Guds Dom«.

Saa talrigt er Sagnene om den sorte Død i Danmark ikke 
optegnede, at det er muligt at følge Sygdommens Vej gennem 
Landet. Det er vel gaaet hos os som i andre Lande, at 
Havnestæderne hurtigt er bievne smittede gennem Skibs
farten — det vides saaledes om Randers16, og Helsingør var 
mange Gange Udgangspunktet for sjællandske Epidemier — 
medens den ellers landværts har sneget sig som en ulmende 
Ild fra Hus til Hus og fra By til By. Er Efterretningerne 
knappe paa dette Punkt, tegner de til Gengæld et uhyggeligt 
Billede af Landets Tilstand under Farsoten. Husene stod 
tomme og forladte, da Beboerne enten var flygtede eller døde. 
En Del var vel begravede, men mange Lig fandtes i Beboelses
rummene eller langs Vej og Sti, da man ikke turde fjærne 
dem af Hensyn til Smittefaren. Kvæget, som ingen tog sig 
af, og som ingen Føde kunde faa, da Græsset var blevet sort16, 
flakkede herreløst og forvildet om i Skovene. Tidens Gru skil
dres levende, naar det fortælles fra Øster Løgum Sogn, at alle 
var døde saa nær som tre Karle, der, da Pesten var forbi, gik 
ud at søge deres Naboer, Byen havde tolv Gaarde, men de gik 
fra den ene til den anden og fandt blot døde Folk og døde Kre
aturer. Saadan vandrede de fra By til By Sognet igennem. Folk 
laa døde ved Plov og Led og intet andet levende var at se end 
Ørne og Rovdyr17. Hele Sogne og endnu større Landomraader 
affolkedes/ saa at de faa efterlevende havde stort Besvær med 
at finde hinanden. Man tændte Baal paa Højene ved Nattetid18, 
for at tildrage sig andres Opmærksomhed og ringede med 
Kirkeklokkerne for paa samme Maade at faa Svar fra det 
Sted, hvor mulig endnu nogen var i Live19 og man spejdede
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fra højtliggende Steder om noget Steds en rygende Skorsten 
var at se20. Alle Forhold opløstes af sig selv. Ejendomsret var 
der ikke mere noget, der hed. Der var Mænd, som kom til at 
eje hele Byer, da ingen med nogen Ret kunde forhindre dem 
fra at kalde Byen sin. Var Forholdene saaledes et Sted, kunde 
der et andet Sted være en Kvinde, der kaldte denzBy sin og 
kom et Giftermaal i Stand, kunde der samles saa meget Jord, 
at der blev en hel Herregaard ud deraf21. Naturen omfor
medes helt, Gaarde og Huse faldt hen, men den senere Tid 
kunde dog hist og her skelne, hvor de havde været, skønt 
Heden havde bredt sig udover det tidligere frodige Agerland22. 
Vildskoven voksede op, dækkede Vej og Sti og Efterfølgerne 
gav den Navn der mindede om det tidligere Øde (Ødegaards- 
skoven28). Svært har det været at bringe Landet paa Fode 
igen. Tør man tro Sagnene, har man hist og her forsøgt en 
Slags Kolonisation, en og anden Gang endda med Udlændinge24.

Enhver har hørt om den uhyre Dødelighed under den sorte 
Død. I Europa menes 25,000,000 Mennesker at være revne 
bort, og for Danmark kommer Tallet op mod en Tredjedel 
af den samlede Befolkning. Sagnene giver dog ingen Bidrag 
til en talmæssig Oversigt. De giver kun et almindeligt Ind
tryk af den uhyre. Dødelighed. Om mange Steder siges, at 
Befolkningen var fuldstændig uddød (Ødsted, Rostrup, Gjerlev), 
eller at der kun var en enkelt tilbage (Snævre, Snejbjerg, Hjerk, 
Vorde, Raa, Trandum, Skovby, Rætrup o. m. a. St). I nogle 
Landsbyer var kun et Par Stykker tilbage (Jetsmark, Saltum, 
Hellerød, Søndbjerg m. fl.), ofte endda kun et Par Børn (Linaa, 
Vindblæs), andre Steder 3 (Hygum, Alstrup, Sjørring) eller 4 
(Simmelkær).

Underligt nok nævner Sagnene kun yderst lidet om Pestens 
Symptomer, skønt det vilde have været at antage, at de store 
Bylder i Lysken og i Skulderhulerne havde tildraget sig Op
mærksomheden. Det anføres kun, at de, der fik Pest, fik tre 
røde Prikker paa deres Arme, inden de døde26. Et andet 
Sagn siger en sort Plet i Haanden16. Skulde dette være en 
folkelig Erindring om Bylderne, der ofte antog et blaasort 
Udseende paa Grund af den blodfyldte, spændte Hud over dem?

Langt større Indtryk end Symptomerne har den Pludselig
hed, med hvilken Sygdommen kunde dræbe, gjort. Pesten
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kom over Folk som et Nys. Det fortælles udtrykkelig, at naar 
Pesten ramte Menneskene, nyste de tre Gange og døde saa27. 
Naaede man at faa sagt >Gud velsigne dig« inden de var 
færdige med at nyse, kom de sig28. Tid var der jo ikke til 
at faa bedt Gud om Beskyttelse29. Ofte døde man efter kun 
at have nyst en Gang, og man skyndte sig derfor op paa 
Kirkegaarden, for at dø der paa den indviede Jord. Underligt 
nok, staar denne Tro paa en Nysen som et ugunstigt Tegn 
i stærk Modsætning til andre Optegnelser, der angive, at naar 
en syg nyser, kommer han sig. Hvorledes det egentlig hænger 
sammen er vist ikke til at udrede, førend Nyset bliver gjort 
til Genstand for en større folkloristisk Undersøgelse. Allerede 
fra de klassiske Folks Tid har man draget Varsler af denne 
fysiologiske Akt, og Skikken at føje gode Ønsker er udbredt 
blandt de forskelligste Folkeslag. Da der ikke foreligger noget 
om, at Pestpatienter nyser mere end andre Mennesker, er Be
tegnelsen antagelig indført som en Illustration til Dødens 
hastige Komme, der ogsaa omtales i mange andre Sagn. En 
Mand dør saaledes, medens Præsten lyser Velsignelsen over 
ham80, Præsten dør i det Øjeblik, da han kaster Jord paa 
Ligene81, de, der graver en Grav, dør midt i Arbejdet82, en 
lille Pige, der bliver forfulgt af en Tyr, styrter død om, ramt 
af Pesten83 og en Kone, der fejer Spindelvæv ned, dør ogsaa 
ganske pludseligt34.

Overfor en saa voldsom Smitsot som den sorte Død maatte 
Befolkningen staa værgeløs. Men et Middel havde man, endda 
et meget nærliggende, at flygte bort. Oprindelig har man vel 
grebet Flugten af Rædsel, senere fastsloges det som sanitær 
Forordning, at man skulde flygte. Tanken heri var den, at 
man mulig kunde undgaa Smitten ved at drage til et nyt 
Sted, der endnu ikke var bleven angrebet. Ingen tænkte paa, 
hvor let Sygdommen fulgte med. Desuden blev det paabudt 
de syge, at de skulde forlade Byerne og begive sig ud under 
aaben Himmel for der enten at dø eller at blive raske. Man 
mente dervéd at forhindre, at Byerne blev Arnesteder, men 
ma*n naaede i Reglen kun at sprede Smitten endnu mere.

Fra Danmark foreligger der nu ingen Bestemmelser fra 
Øvrigheden vedrørende Pesten i denne Tidsperiode, men Sag
nene lærer os, at de Metoder, man fulgte i sydligere Lande,
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ogsaa har været i Brug hos os. En Kvinde, der opholder sig 
i København, da Pesten bryder ud, flygter til sit Hjem, men 
angribes alligevel af Sygdommen og isoleres i et Telt paa 
Ørum Kirkegaard. I et Sagn85, der dog kun tvivlsomt kan 
henføres til den sorte Døds Tid, omtales, at en Kvinde isoleres 
i en Grav paa Handest Kirkegaard og man rækker hende 
Maden paa en Stang, for at undgaa Faren ved at komme i 
Berøring med hende. Denne Maade at ernære hende paa er 
vel ganske nærliggende, men den har dog sikkert haft et 
Forbillede i Altergangen, der fandt Sted i den Form, at Alter
gæsterne stilledes op med store Mellemrum i en Kreds om
kring Præsten, der da rakte dem Nadverbrødet paa en 
lang Stok.

Ved Siden af denne tvungne Isolation har man ogsaa haft 
en frivillig. Boede man afsides og holdt man sig borte fra 
andre Mennesker, var der Sandsynlighed for at man kunde 
undgaa Faren86. Erfaringen viste, at Tanken var rigtig. Intet 
laa da nærmere end at afsondre sig kunstigt fra Omverdenen. 
I Nis Madsens Gaard i Havslund murede saaledes de tre 
ovenfor nævnte Karle sig ind i en hvælvet Portaabning, efter 
at have provianteret for seks Maaneder87. Opholdet derinde 
har neppe været behageligt, for hver ottende Dag prøvede de 
om Pesten var gaaet af Luften, ved at hænge et Stykke Kød 
op paa en Stang. Dette var indtraadt, naar Kødet kunde 
holde sig frisk i otte Dage. Hvorlænge de var derinde, 
fortælles der intet om, men det siges i et andet Sagn88, at 
der i 12—13 Maaneder holdt sig en Taage over Landet, 
maaske den samme Damp der Aar 1349 saas stige op afjorden89.

Underligt nok omtaler de folkelige Optegnelser ikke, hvad 
den enkelte Person benyttede til Beskyttelse, eller hvorledes 
man behandlede Pesten. Kun et Sagn40 siger om en Kone, 
at hun ikke kunde smittes, da hun røg Kridtpibe, men dette 
Sagn kan ikke henføres til den sorte Døds Tid, da Tobak 
og Piber først kom til Landet omkring Aar 1600. Fra andre 
Kilder end de her benyttede ved man, at man søgte Beskyttelse 
ved Hjælp af Amuletter og ved at tygge Blade af forskellige 
Urter. Der kendes en hel Række >Pesturter«. (Petasites, den 
egentlige Pesturt, Rude, Angelica, Pimpinel, Entian, Enebær).

Overmaade faa og svage Antydninger af offentlige Bestem-



50 SAGNENE OM DEN SORTE DØD

melser findes i Sagnene. De omtaler saaledes Bække »man 
ikke maatte gaa over«40, og som vel har dannet Grænsen 
mellem smittede og ikke smittede Omraader, og det siges 
udtrykkelig41, at det var lovfæstet, at man ikke maatte røre 
ved Lig, der drev i Land fra Havet. De skulde graves ned 
paa Stranden. En Form for sanitær Ordning maa der have 
været,.men den maa uddrages af andre Kilder end Folkemunde.

Selv om Begravelserne tier Sagnene i det væsentlige. Det 
synes, som om man har haft en Tilbøjelighed til at begrave 
Ligene paa særlige Steder, i Analogi med at man i Syden 
indrettede specielle Pestkirkegaarde. Hos os har man kun 
benyttet en vis Del af Kirkegaardsjorden, snart den vestre48, 
snart den østre48. Om der virkelig har været opkastet en 
Høj over Ligene er tvivlsomt. Pesthøje omtales flere Gange44, 
men de er vel snarere fremkomne ved, at Ligene dyngedes op, 
end ved, at man med Forsæt dannede en Høj. Pestkuler om
tales ofte, men ved dem bliver nogen Høj aldrig nævnt Be
gravelsen foretoges af den, der var villig dertil og havde det 
tilstrækkelige Mod. Ligene transporteredes bort paa Karrer, 
og man faar et Indtryk af den store Dødelighed, naar det 
fortælles at Ligene faldt af Vognene og tabtes paa Lande
vejen45, og at der en og anden Gang blev kørt Mennesker ud, 
der endnu var i Live46. En undslap saaledes fra at blive 
levende begravet ved at gribe fat i en Gren og hejse sig op 
af Vognen, da man kørte gennem en Skov.

Pludselig kom Sygdommen og hurtigt bragte den Døden. Kir
kens Trøst naaede man ikke at faa. Det kunde derfor tænkes 
at de Tjørne, man plantede paa Pestgravene inaaske vare 
mente som et Symbol paa Kristi Tornekrone, hans Lidelse 
og Død. Men det hænger neppe saadan sammen. Tjørnen 
er det gamle nordiske Middel til at fremkalde den dybe rolige 
Søvn47. Odin stak Brynhilde med en Tjørn og sænkede 
hende ind i en dyb Søvn, og Edda lærer os ogsaa andet 
Steds den samme Anvendelse. Man plantede derfor Tjørnen, 
for at skaffç de afdøde den evige Fred, som en lykkelig Af
løsning for den Trængselstid, de havde gennemlevet.

Det foranstaaende er ingen »den sorte Døds« Historie. Op
gaven har været en anden, nemlig den at vise, hvorledes
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Sagnene kan belyses ud fra Nutidens Synspunkter. Endnu 
meget mere kunde have været taget med, hvis Pladsen havde 
tilladt det, men forhaabentlig er der med det meddelte givet 
et lille Stød til yderligere Indsamling af vort Folks over
leverede Minder, de være sig nu af medicinsk eller af 
anden Art. *
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Lidt om vandrende Motiver
i Evald Tang Kristensens Molbo- og Aggerbohistorier.

Af Arthur Christensen.

DE TO SAMLINGER Molbo- og Aggerbohistorier, som 
Tang Kristensen har udgivet, indeholder et rigt, folklo

ristisk og folkepsykologisk værdifuldt Materiale. Det kan alt
sammen henføres til Skæmtehistoriernes omfattende Genre, 
men repræsenterer iøvrigt en Række ret forskellige Typer: En
foldighed, Fiffighed og Kombination af begge, Vid bag til
syneladende Naragtighed, Løgnehistorier og Vrøvlehistorier, 
sproglige Misforstaaelser. Hvad de sproglige Misforstaaelser 
angaar (Rigssprogsord, Fremmedord, bibelske Egennavne elc. 
tydes efter Klangen som andre, af Landboerne bedre kendte 
Ord, Dialektord eller hjemlige Navne; eller tysk og anden 
fremmedsproglig Tale mistydes paa lignende Maade), er denne 
Art Skæmt kendt hos alle Nationer, men efter Sagens Natur 
er hver enkelt Anekdote af denne Art bunden til et bestemt 
Sprog eller en bestemt Dialekt, hvorfor der ikke her kan være 
Tale om internationale Vandrehistorier. I det højeste kan en 
saadan Historie være fælles f. Eks. for Dansk og Norsk; saa
ledes har jeg hørt en Variant af Nr. 203 i Tang Kristensens 
2den Samling fortalt i Norge af en Bergenser.

De sproglige Misforstaaelser hører ligesaa lidt som Løgne
historierne og Vrøvlehistorierne til den egentlige Molbotype, 
som drejer sig om en taabelig Handling eller Optræden, der 
skyldes Ukendskab til eller Tankeløshed med Hensyn til ele
mentære Naturforhold eller almenkendte Kulturforhold eller 
om Overvejelser, ved hvilke det nærliggende glemmes; deter 
Molboernes Specialitet at >gaa over Aaen for at hente Vand«. 
Karakteristisk for Molbotypen er, at den Taabelighed, hvorom 
der fortælles, beror paa en Fejlslutning eller Tankeløshed, som 
intet normalt voksent Menneske overhovedet eller dog i For-
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tællerens Kulturomgivelser nogensinde kunde tænkes at begaa. 
Til Enfoldigheden kommer som et andet Hovedmoment — 
som fremhævet af Tang Kristensen i Efterskriften til 1ste Sam
ling — Selvgodheden og Selvdygtigheden, der giver Fortæl
lingerne deres ejendommelige Lune.

Hvor karakteristisk danske end vore Molbohistorier synes 
at være, saa er Typen dog almenmenneskelig, og dens førsle 
Oprindelse gaar hos hvert enkelt af de Folkeslag, der har 
dyrket den, tilbage til det Tidspunkt, da Hovedmassen af Be
folkningen var bleven vantro overfor primitive Forestillinger. 
Allerede Oldtidens Grækere vidste at berette om Boioternes 
og Abderiternes Taabeligheder; desværre er der ikke opbe
varet Eksempler paa disse helleniske Molbohistorier. Fra In
dien og Kina kender man en Mængde Fortællinger af denne 
Art; fra den indiske Æventyrsamling Kaihå Sarit Sågara har 
Søren Sørensen hentet nogle indiske Molbohistorier, som han 
har offentliggjort i Indbydelsesskrift til Herlufsholm lærde 
Skole 1878. Hos Perserne har Indbyggerne af Provinsen 
Mazenderan og Byen Horns (det gamle Emesa) faaet Ry for 
Molboagtighed, og mange pudsige Historier fortælles om dem. 
I den franske Folkelitteratur spiller bl. a. Indbyggerne af 
Sainte Dode i Gascogne samme Rolle, og Tyskerne dyrker 
deres Schildbûrgerhistorier, hvorfra en Del af vore egne Molbo
historier har deres nærmeste Udspring.

Ofte blandes Molbotypen, særlig hvor den er knyttet til en 
enkelt Person, sammen med en anden populær Type, den 
»vise Nar« (i Tang Kristensens Samlinger repræsenteret ved 
Historierne om Klaus Nar). Det er f. Eks. Tilfældet med de 
arabisk tyrkiske Historier om Djeha-Nasreddin. En Samling 
Skæmtehistorier, der grupperede sig om en Figur ved Navn 
Djeha eller Djuha, eksisterede paa Arabisk allerede i det 10. 
Aarhundrede efter vor Tidsregning. Tyrkerne overførte disse 
Historier, som naturligvis i Tidens Løb forøgedes med mange 
nye, paa en Skælmsmester af deres egen Nation, Khodja 
Nasreddin, der skal have levet paa Tamerlans Tid1). Disse 
Djeha-Nasreddin-Historier vandrede hele den arabiske Verden 
rundt, enkelte af dem forplantede sig fra Araberne til Sicilien 
og Syditalien, fra Tyrkerne til de kristne Balkanfolk, og et

x) Se Lystige Historier om Nasreddin Khodja, fortalte af Ali Nouri. Kbh. 1902.;
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og andet Motiv bredte sig ad disse Veje videre ind i Europa. 
Djeha-Nasreddin er en mærkelig Dobbeltfigur, idet han re
præsenterer snart den rendyrkede Molboagtighed, snart Skælms
mesteren, der bag sit naragtige Væsen gemmer et lunt Vid, 
ofte af meget grovkornet Art; ogsaa Gavtyvehistorier knytter 
sig til hans Navn.

Den Slags Historier, netop saa almenmenneskelige og almen- 
forstaaelige i deres Pointe, gaar let paa Vandring fra Folk til 
Folk. Vandringsvejene er mangfoldige og ikke lette at efter
spore undtagen for saadanne Fabel- og Æventyrsamlingers 
Vedkommende, der ligefrem er bievne oversatte fra Sprog til 
Sprog og saaledes er vandrede ad litterær Vej. Da disse lit
terære Vandringer i ældre Tider i Reglen er foregaaede fra 
Indien — som det oprindelige Udgangspunkt — over Persien 
og derfra med Araberne til Europa, har der raadet en viden
skabelig Overtro, som forøvrigt endnu ikke er helt overvunden, 
om, at alle vandrende Historier stammede fra Indien, og at 
alle Vandringer var foregaaede fra Øst til Vest For den mundt
lige Traditions Vedkommende passer det i nogle Tilfælde, 
ikke i andre. Forholdet her er langt mere indviklet end ved 
den litterære Tradition. Dertil kommer, at mundtlig og litterær 
Tradition ofte gaar Haand i Haand. Fortællinger, som op
rindelig er læste i Bøger, fortælles videre fra Mund til Mund, 
omlokaliseres og taber hurtig det litterære Præg. Paa den 
Maade har f. Eks. mange Motiver fra Münchhausens Æventyr 
nedfældet sig i de Smaahistorier, som Tang Kristensen har 
optegnet fra Folkemunde og meddelt i sine to Molbo-Sam
linger. (Se saaledes I Nr. 354 og 387—88, 382, 389, 393—94, 
II 459 o. s. v.).

Vore klassiske Molbohistorier tænker jeg en Gang at tage 
op til samlet Behandling. Her vil jeg blot omtale nogle en
kelte Vandrehistorier af typisk Interesse, som findes i Tang 
Kristensens Samlinger — uden Hensyn til, om de hører til 
den egentlige Molbotype eller falder udenfor denne.

Tang Kristensen I Nr. 160 lyder som følger:
Der var en mand, der lå syg. Så siger han til hans kone, 

te hun skulde trække til marked med den bedste stud, de 
havde i deres stald, og de penge, hun fik ind for den, dem
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skulde hun uddele til de fattige, te de skulde bede med ham, 
han kunde blive salig. Den gang manden var så død, så 
tykte hun, den gode stud var for meget at give hen til de 
fattige; hun tager da en kok og hænger på hornene af studen, 
og så trækker hun til marked med begge dele. Der kommer 
snart en til hende og spørger om, hvad hun sk^tl have for 
den stud. »Ja, studen er godt kjøb«, siger hun, »men kokken 
er dyr, og det skal følges ad«. Kokken den skulde koste 80 
daler, og studen skulde koste én. Så siger manden: »Ja, til 
lykke med det!« han vilde da give hende, hvad hun forlangte 
for deher to dyr. Så gik hun hjem med de penge, og nu ud
delte hun, efter hendes mands ønske, de penge for studen, 
nemlig den enlige daler, til de fattige, men beholdt jo rime
ligvis de penge, hun fik for kokken.

Man kan følge denne Historie tilbage til det 12te Aarhun- 
drede efter vor Tidsregning. Araberne har et Ordsprog, der 
lyder som følger: »Hvor vilde dog Kamelen have været billig, 
hvis ikke Katten havde været!«, og den arabiske Forfatter 
Maidani (død 1124), der har forfattet et Leksikon over Ord
sprog med Forklaring om deres Oprindelse, fortæller til For
klaring paa det nævnte Ordsprog følgende Historie: »En Mand 
havde svoret paa, at han vilde sælge en Kamel, som han 
havde mistet, for en Dirhem (ca. 50 Øre). Da han siden for
trød sin Ed, hængte han en Kat paa Kamelen og sagde, at 
han kun vilde sælge Dyrene sammen, idet Prisen for Kamelen 
skulde være 1 Dirhem, men for Katten 1000 Dirhem. Og det 
er Grunden til, at Folk bruger dette Ordsprog. — Den for
tælles i lidt udvidet Form af den arabiske Forfatter El-Djausi, 
der døde 1200, og er gaaet over i den førnævnte Samling 
Skæmtehistorier, der knytter sig til Djehas Navn.

Litterært udpyntet optræder Historien ligeledes i det persiske 
Værk Beharistan (d. e. »Foraarshaven«) af den berømte Digter 
Djami (død 1492): En Araber, der havde mistet sin Kamel, 
svor paa, at han, hvis han fik den tilbage, vilde sælge den 
for en Dirhem. Da han saa fandt Kamelen, fortrød han sin 
Ed, men han fandt dog paa Raad. Han satte en Kat paa 
Nakken af Kamelen og gav sig til at raabe: »Her sælges en 
Kamel for en Dirhem og en Kat for hundrede, men de sælges
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kun sammen«. Folk ilede til og sagde til hverandre: >Det 
vilde sandelig være en billig Kamel, hvis den ikke havde saa 
dyrt et Halsbaand paa!«

Fra Europa er Anekdoten tidligst kendt gennem forskellige 
Prædikensamlinger fra det 14de Aarhundrede. Her har den 
allerede faaet den Form, som kendes fra Tang Kristensens 
danske Opskrift, en Form, hvori den var vel egnet til at bruges 
som Eksempel paa, hvorledes pengegriske Syndere paa svig
agtig Vis affandt sig med en hellig Forpligtelse. Den engelske 
Prædikant Bromyard, der er bekendt som en af Wicleffs arge 
Modstandere, fortæller i en latinsk Prædiken Historien >om 
den Mand, som paa Dødslejet bød sin Hustru at opfylde hans 
sidste Vilje og testamenterede hende en Ko at bortgive til 
Frelse for hans Sjæl. Men Hustruen tog Koen og en Hane 
sammen og solgte dem begge under et paa det Vilkaar, at 
Køberen skulde give en engelsk Mark for Hanen og en Kob
berskilling for Oksen, og da det var sket, gav hun Kobber
skillingen for den Afdødes Sjæl«. Den noget ældre engelske 
Teolog R. Holcot (d. 1349) har benyttet den samme Historie, 
kun har han i nærmere Overensstemmelse med de orientalske 
Versioner en Kat og ikke en Hane. I det 15de Aarhundrede 
kendes Anekdoten af den tyske Præst Johannes Geiler von 
Keisersperg (f. 1445, d. 1510), der har benyttet den i sin meget 
folkeyndede Prædikensamling »Narreskibet«.

Samtidig optræder Historien rundt omkring i den verdslige 
Litteratur, der blot har til Formaal at fornøje og underholde. 
Den tyske Barføddermunk Johannes Pauli skrev som en aldrende 
Mand i 1519 en Samling Skæmtehistorier og moralske For
tællinger af den Slags, som vandrede Europa rundt i Middel
alderen, og kaldte den »Schimpf und Ernst«. Her findes vor 
Fortælling. Det drejer sig om en Ko, der sælges for en Kreuzer, 
og en Hane, der koster 12 Gylden. Fortællingen gik igen i 
samme Form i den et Aarhundrede yngre Zincgrefs Bog »Der 
Teutschen scharpfsinnige kluge Spruch« eller »Apophthegmata«. 
I Memels »fleuvermehrte lustige Gesellschaft«, der udkom i Zip
pelzerbst 1659, fortælles Historien om en døende Ridder, der 
kun efterlader sin Hustru en Hest og en Hund, men bestem
mer, at de begge skal sælges, og Pengene for Hesten gives til 
Fattighuset, medens den Sum, der faas for Hunden, skal til-
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falde Hustruen. Hun udbyder Hesten til en Groschen, Hun
den til hundrede Rigsdaler, men saaledes, at de skal sælges 
sammen. Ogsaa senere tyske Anekdotesamlinger har Historien.

I Frankrig finder man den i den Samling Noveller, som 
Kong Franz Fs litterære Søster, den i 1549 afdøde Margrete 
af Navarra, forfattede efter Boccaccios Mønster ufider Titlen 
>Heptaméron*. Her er det en Købmand i Saragossa, der paa 
Dødslejet bestemmer, at hans fine, spanske Hest skal sælges 
og Pengene gives til Tiggermunkene. Hustruen udbyder og 
sælger Hesten til en Dukat sammen med en Kat, der koster 
99 Dukater. Historien lever endnu i vore Dage i mundtlig 
Tradition i Frankrig. Folkemindeforskeren Sébillot har i Bre
tagne optegnet en Skæmtehistorie, i hvilken vort Motiv (Dy
rene er en Ko og en Kat) er blevet sammenarbejdet med flere 
andre kendte Motiver.

De italienske Novellister, der i den senere Middelalder og 
de første Aarhundreder af den nye Tid saa ivrigt og med 
større eller mindre litterær Kunst udnyttede alle de kendte 
folkelige Novelle- og Fortællingsmotiver, har naturligvis ikke 
ladet vor Historie ubenyttet. Den er bearbejdet i det 17de 
Aarhundrede af Giuliano (Hest og Kat) og af Tomaso Costo, 
hvis Samling Fortællingér »// piacevolissimo Fuggilozio* (»Den 
saare lystige Tidsfordriv«) udkom i Venezia 1663. Costo for
tæller Historien om en Ko og en Kat, der sælges for hen
holdsvis Vs scudo og 12 seudi.

Fortællingen om det billige Dyr med det kostbare Halsbaand 
hører til de Vandrehistorier, hvis Vandring er lettest at følge. 
Den optræder under to Former, som jeg vil kalde A og B. 
Efter A drejer det sig om et uoverlagt Løfte, som vedkom
mende Husdyrs Ejer unddrager sig ved at knytte Spotpris- 
Salget af Husdyret (i denne Form af Fortællingen altid en 
Kamel) til Salget af et værdiløst Dyr, der holdes i en Pris, 
som overstiger, hvad begge Dyrene tilsammen er værd, saa 
at ingen vil købe dem. B handler om en Enke, som for efter 
Bogstaven at adlyde sin Mands sidste Vilje sælger et Husdyr 
(Hest eller Ko) med fromt Formaal, men sælger det for Spot
pris sammen med et andet Husdyr af ringe Værdi (Kat, Hane), 
der holdes i en saadan Pris, at den samlede Sum for Dyrene 
svarer til deres samlede Værdi, hvorfor der ogsaa findes en
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Køber. Begge Former er utvivlsomt Variationer af samme 
Grundtype, skønt Pointen er forskellig. Alle orientalske Ver
sioner hører til Typen A, alle europæiske til Typen B.

At Fortællingen stammer fra Orienten, og Typen A er op
rindeligere end Typen B, fremgaar ikke saa meget deraf, at 
den er os tidligst bekendt i Orienten, som deraf, at den ara
biske Historie — der ligger til Grund for Djamis persiske Be
arbejdelse — er knyttet til et arabisk Ordsprog, der i hvert 
Fald er ældre end det Ilte Aarhundrede.

Alle europæiske Bearbejdelser hører som sagt til Typen B, 
hvad der viser, at de alle gaar tilbage til én fælles Kilde. To 
eller flere forskellige europæiske Bearbejdelser vilde ikke falde 
paa at ændre det orientalske Motiv nøjagtigt paa samme 
Maade. Naturligvis er det ogsaa tænkeligt, at den første eu
ropæiske Bearbejder har benyttet en arabisk Version, i hvilken 
Motivændringen fra A til B allerede havde fundet Sted, men 
sandsynligere er det, at Ændringen skyldes den første euro
pæiske Bearbejder. Muligvis er Historien gaaet over Spanien 
— Margrete af Navarra henlægger jo Scenen til Saragossa, 
hvad der tyder paa, at hun har fulgt en spansk Kilde —, i 
hvert Fald er den allerede i det 14de Aarhundrede naaet frem 
lige til England, og i de følgende Aarhundreder breder den 
sig over Europa gennem Prædikener og populære Novelle- og 
Anekdotesamlinger.

Til Danmark er Historien efter al Sandsynlighed kommen 
ad den sædvanlige og naturlige Vandringsvej: over Tyskland. 
Paulis i det 16de og 17de Aarhundrede overordentlig popu
lære »Schimpf und Ernst«, hvis Gengivelse af Historien frem- 
byder større Lighed med Tang Kristensens Fortælling end 
nogen af de andre kendte Versioner, er i det 18de Aarhundrede 
bleven oversat paa Dansk. I 1749 udkom i København et 
Udvalg af Paulis Bog under Titlen »Tre Hundrede Udvalde 
og Lystige Historier, eller Skiempt og Alvor«, og heri findes 
vor Historie fortalt Side 214:

Der var en riig Bonde, der hand laae paa sit yderste, sagde 
hand til sin Hustru: Jeg lader dig nu Gods og Biering nok 
efter mig, jeg vil intet Testamente giøre, alleene beder jeg dig 
om en Ting: Den Oxe som heder Meen skalt du selge, og
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hvad Penge du faar derfor, skalt du give til de Arme. Qvinden 
svarede Ja, jeg vil saa giøre. Der hun nu saae sin Tid, tog 
hun Oxen udi en Tømme, og bandt en Hane ved Rumpen, 
drog dermed til Market. Slagterne komme, besaae Oxen om 
hand var fed, og spurde Qvinden hvor dyr hun holdte den? 
Hun sagde: Hvo som vil kiøbe mig Oxen af, hand'skal kiøbe 
Hanen med, jeg selger det eene intet fra det andet. Hun 
holdte Hanen fal for tolv Gylden, og Oxen for en Kreutzer. 
Kiøbet blev giordt. Hun fik tolv Gylden for Hanen, og en 
Kreutzer for Oxen, det var fem Heller. De tolv Gylden be
holdte hun selv, men de fem Heller deelte hun ud blandt fem 
Fattige. — Enhver sørge for sin Siæl: Ingen forlade sig paa 
sin Ven.

Det er da formodentlig fra denne Bog fra 1749, at Historien 
er gaaet pver i Folkemunde i Danmark.

Tang Kristensen har tre Varianter af Historien om Hunden, 
der blev falskelig beskyldt eller mistænkt for at have ædt 
Smør. Det er 1ste Samling Nr. 351 og 352 og 2den Sml. Nr. 15. 
Pointen er den samme i dem alle tre. Den sidste Variant, 
der er den korteste, lyder som følger:

Der var bleven 8 pund smør henne for Jens Harpøt i Ring- 
kjøbing, og saa troede han hunden til det. Nu var det så 
heldig, han vidste, hvad hunden vejede, og så hentede han 
æ Bismark og vejede den. »Passer, 6 pund hund og 8 pund 
smør«. Jo, så var den sag ren og klar.

I I, 352 er det nogle Søfolk, som stjæler syv Pund Smør 
fra deres gærrige Skipper og beskylder Hunden for at have 
ædt det Skipperen vejer Hunden og siger: »Syv Pund Hund 
og syv Pund Smør — fare Fanden i den Hund for mit Smør, 
den har ædt«.

Det er ligeledes oprindelig en orientalsk Historie, og Pointen 
er bedre formet i de orientalske Versioner. Vi træffer den 
første Gang fortalt paa Vers i de muhammedanske religiøse 
Mystikeres klassiske Hovedværk, den persiske Digter Djelal- 
ed-din Rumis Mesnevi-i-manavi (omtrent: »Aandeligt Epos«). 
Her berettes om en Mand, der havde en skarnagtig Kone. En
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Gang købte han noget Kød, hvormed han vilde beværte en 
Gæst. Konen stegte og spiste Kødet og drak Vin til, og da 
Manden spurgte efter Kødet, erklærede hun, at Katten havde 
ædt det. Manden lod saa hente en Vægt og vejede Katten. 
Den vejede Vs Man (ca. I1/» Kilo), men Kødet havde vejet 
Va Man og 1 Setir (omtrent PA Kilo). »Hvis dette er Katten«, 
siger Manden, »hvor er saa Kødet? og hvis dette er Kødet, 
hvor er saa Katten?«

Anekdoten fortælles fremdeles af den persiske Digter Ubeid 
Zakani (d. 1371) og i Djamis førnævnte Værk Beharistan. Paa 
Arabisk berettes den om Djeha, og med Djeha-Historierne er 
den vandret til Kabylerne i Algérie, til Tyrkerne og videre 
omkring paa Balkanhalvøen, hvor den Andes i en serbisk og 
en kroatisk Version. Fra andre Egne af Europa er den mig 
ikke bekendt.

Det er ogsaa i Orienten, at man maa søge Paralleller til 
Tang Kristensen 2den Sml. Nr. 541 :

En Aggerbokone gik en morgen op ad Vestervig kloster for 
at kjøbe nogle ost. Da hun så gik hjem igjen, kom hun imod 
en anden Aggerbokone, og hun hilser jo god morgen. »Åe, 
hur hå do wåt hænn?« siger hun. »Åe, æ hår wåt i Klåster.« 
— »Hwa hår do wåt dæær æter?« — »Æ hår wåt dærop å 
kjøwt nå wåst, å dæssom do ka git, hu manne æ hå kjøwt, 
så skal do fo em ålid syw.« — »Do hå wal kjøwt syw«, siger 
den anden. »Mæn huden ku do git de?«

Jeg har i Teheran efter mundtlig Meddelelse af Sejjid Fai- 
zullah Adib optegnet en persisk Historie, hvori dette Motiv 
findes sammenarbejdet med et andet: En Mand bar i sin 
Kjortelflig syv Æg. Paa Vejen mødte han en Mand, til hvem 
han sagde: »Hvis du kan sige mig, hvad jeg har i min Kjortel
flig, vil jeg give dig disse Æg, og hvis du kan sige mig, hvor- ' 
mange der er, vil jeg give dig dem alle syv«. Den anden 
overvejede i nogen Tid, saa sagde han: »Jeg forstaar det ikke, 
giv mig epdnu et Vink, at jeg kan forstaa det«. Manden 
sagde: »Det er noget hvidt, inden i hvis Midte der findes 
noget gult«. — »Nu forstaar jeg det«, sagde den anden, »det 
er en hvid Roe, i hvilken man har boret et Hul og stukket 
en Gulerod ind«. En Mand fortalte denne Historie i et Sei-
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skab. Da han var færdig, sagde en af de tilstedeværende: 
»Nuvel, men hvad var det saa, Manden havde i sin Kjortelflig?«

Det sidste er naturligvis vilkaarlig »Bessermachen«. Motivet 
med Gætningen af Æggenes Antal er undergaaet en Ændring, 
for at Sammenknytningen med det andet Motiv kunde blive 
mulig; hvis nemlig den Fremmede straks havde været ligesaa 
kløgtig som Læseren og gættet Gaaden, vilde det ikke have 
været muligt at føre Historien videre. I de arabiske Djeha- 
Historier findes begge de to Motiver adskilt, og det første af 
disse faar da ogsaa samme Opløsning som i den danske Anek
dote, idet Gaaden gættes. Her er det imidlertid ikke Tallet, 
men kun den skjulte Vares Art, der skal gættes.

Den ene af de to Djeha-Historier lyder som følger: Djeha 
gik forbi nogle Mennesker, idet han i sit Ærme bar nogle 
Ferskener. Han sagde til dem: »Den af Jer, som kan sige mig, 
hvad der er i mit Ærme, ham vil jeg give den største Fersken«. 
De sagde: »Det er Ferskener«. Saa sagde han: »Hvilken Hore
søn har fortalt Jer det?«

Det andet Motiv lyder saaledes i den arabiske Form: Der 
var en Mand, som havde tyve Æg gemt i sit Ærme. Han 
sagde: »Hør Djeha, hvis du kan sige mig, hvad jeg har i mit 
Ærme, saa vil jeg give dig ti af dem, hvoraf du kan lave dig 
en Pandekage«. Djeha sagde: »Forklar mig da Tingens Egen
skaber«. Den anden vedblev: »Det er hvidt udenpaa og gult 
indeni«. Efter nogen Betænkning sagde Djeha: »Jeg tror, at 
det er en rund Roe, der er farceret med Gulerod«.

Jeg kender ikke andre europæiske Varianter af det første 
Motiv end netop den danske Fortælling hos Tang Kristensen.

1ste Sml. Nr. 430 (fra Vestsjælland):

Morten: »Da jeg gik hertil, så jeg hundrede harer«. Til
hørerne: »Nej så mange var der skam ikke«. Morten: »Ja, 
men halvtreds var der nu«. Tilh.: »Nej, det er løgn med«. 
Morten: »Fem og tyve kan I være forvisset om, jeg så«. 
Tilh.: »Sludder! slå mere af endnu«. Morten: »Ja, tolv véd 
jeg da, der var«. Tilh.: »Endnu lyver du«. Morten: »Vil I da 
tro, at der var seks«. Tilh.: »Nej, vist ikke! sig sandheden,
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Morten«. Morten: »Ja, noget var der virkelig, som puslede 
i stubbene«.

Hertil kender jeg kun én Parallel, nemlig følgende Historie, 
som er bleven mig mundtlig meddelt paa Persisk af før
nævnte Sejjid Faizullah Adib i Teheran:

En Mand kom til Dommeren og sagde: »Sidste Nat har der 
været tusind Tyve i min Have«. Dommeren sagde: »Det er 
ikke muligt, der kommer ikke tusind Tyve i en enkelt Have«. 
Manden vedblev: »Hvis der ikke var tusind, saa var der i 
hvert Fald fem hundrede«. »Der kommer aldrig fem hundrede 
Tyve i én Have«, sagde Dommeren. Manden tog til Orde 
igen: »Ja, var der ikke fem hundrede, saa var der da ganske 
bestemt hundrede«. Men Dommeren blev ved: »Aldrig kom
mer der i en eneste Nat hundrede Tyve i én Have«. »Ja, 
dersom der ikke var hundrede«, fortsatte Manden, »saa var 
der sikkert ikke færre end ti«. »Hør Mand«, sagde Domme
ren, »ti Tyve bryder ikke ind i en enkelt Have for at stjæle«. 
»Ja, ja, var der ikke ti, saa var der i det mindste én«. »Har 
du set denne ene Tyv?« spurgte Dommeren. »Nej«, svarede 
han, »jeg har ikke set nogen«. »Men hvorledes kan du da 
paastaa, at der har været en Tyv i din Have, naar du ingen 
har set?« Manden svarede: »Da jeg en Gang hørte en raslende 
Lyd i Træernes Grene, tænkte jeg, at det maaske kunde være 
en Tyv«.

Henvisninger.
Til I, 160: Maidani ed. Freytag II p. 603, Nr. 43. — El-Djausi, se Basset, Revue des 

traditions populaires XVII S. 158. — Djeha, se Rev. des trad. pop. XIX S. 312; Wes- 
selski, Der Hodscha Nasreddin II Nr. 370. — Beharistan, se Clouston, Flowers from 
a Persian Garden S. 82. — Bromyard. Summa prædicantium (Basel ca. 1479) E. 8, 17. 
— Holcot, Super libros sapientie (Reutl. 1489) Nr. 111. — Geiler, Narrenschiff (Strassb. 
1517) 64,1. — Pauli, Schimpf u. Ernst, hgb. v. Oesterley Nr. 462. — Memel, Neuvermehrte 
lustige Gesellschaft (Zippelzerbst 1659) Nr. 672 p. 271. — Heptaméron nouv. 55. — 
Sébillot, Contes de la Haute-Bretagne Nr. 28, Revue des trad. pop. XI S. 509. — Il 
Piacevolissimo Fuggilozio di Tomaso Costo (Venet. 1663) S. 13—14. — Se iøvrigt Noterne 
hos Pauli-Oesterley S. 526 og Wesselski, Der Hodscha Nasreddin II S. 189—90.

Til I, 351 og 352 og II, 15: Rumi's Mesnevi 5te Bog. — Ubeid Zakani, se P. Horn 
i Keleti Szemle I S. 71. — Beharistan. se Clouston, Flowers from a Persian Garden 
S. 80. — Djeha, se Rev. des trad. pop. XXVII S. 94; Mehemed Tewfik, Die Schwänke 
des Nassr-ed-din u. Buadem übers, v. Müllendorff S. 81 ; Wesselski, Der Hodscha 
Nasreddin Nr. 348 og Noterne II S. 185.

Til II, 541 : Nawadir el khodja Nasr-ed-din effendi Djeha, Bulak-Udg. S. 2 og S. 12.



En Gigtsignelse.
Danske Sagn Vil 1570: Hilsen til Maanen og Ridder Frans’ Formel. 

Af F. Ohrt.

ET HAR NÆPPE altid været let at faa Almuen til at rykke 
ud med sine Trylleformler og sine Heksebøger. Hvem

der havde Tro til sligt, gav nødig Skattene til Pris, og hvem 
der ikke havde Troen, var sjælden nogen nænsom og paa- 
lidelig Vogter af det gamle Gods. Endda er det en stor Rig
dom af saadant Stof, vi finder i Tang Kristensens Samlinger 
— en stor Bunke Nonsens vil kanhænde somme sige? For 
adskillige staar det maaske nok saaledes, at en Forstaaelse af 
Trylleformler kan der ikke være Tale om at søge. Er de ikke 
lutter meningsløst Tøjeri, i »bedste« Fald forvirrede Brokker 
af Bibelsteder, i værste det fuldstændige Vrøvl? Et saa over
legent Syn paa Formlerne vilde være i høj Grad falsk. Unægte
lig findes der et stort Tal af meningsløse Formler. Allerede 
fra Oldtiden af er der blevet dannet Bogstav- eller Talsammen
stillinger til magisk Brug, ikke for at udtrykke Ord eller 
Tanker, men for at frembringe visse harmoniske Indtryk for 
Øje eller Øre, en blot og bar »Tegnleg«; for Resten har uden 
Tvivl nogle af de Formler, som nu tager sig helt malebariske 
ud for os, i sin Tid virkelig givet Mening. Og det overvæl
dende Flertal blandt de rigtige »Sætningsformler« udtrykker 
Tanker, som i deres Art er klare og logiske, selvom vi nu 
mener, at Tingene ikke retter sig efter deres Logik. En Sag 
for sig er, at saadanne Formler kan blive helt eller delvis 
meningsløse gennem mangelfuld Overlevering. Som et for
mentligt Eksempel paa, hvorledes en Signelse, der nu kan 
synes vrøvlagtig, i sin Tid har været klar og god nok, vælger 
vi her den ovenfor udpegede Ramse fra Tang Kr.s Sagnværk.

Den fandtes optegnet paa »et gammelt gulnet Papir« fra Skadst 
i Sydvestjylland. Teksten (som vi nedenfor kalder a) lyder:
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»Du være velkommen, du hellige tarste Mand, syv Fold 
hellige! Første Gang der kom en sort Fråks: Hår a æ Jegt? 
Nej, a hår int æ Jægt. Så bæjer a dæ, Herre Jesus Krist, du 
ker mæ for æ Jægt, for den løbende Jegt, for den krøbende 
Jegt, for den heftende Jegt, for den strækkende Jegt, for den 
æggende, sæggende Jegt!«

En Variant (b) til samme Formel findes i et Haandskrift, 
der tilhører Rektor Sigurd Müller, en »Kurebog«, vislnok 
skrevet af en Peder Hansen i Kolding. Vi lader b’s Tekst følge:

»Velkommen du hellig Hærske mand, hellig Syndefald første 
Gang, 7 Faald hellig for denne Gang! Der kom en sort Hægs 
og sagde: Du har e Jegt. Nei, a har int e Jegt. Den Herre 
Krist fri mig fra e Jegt, fra den flyvendes Jegt, fra den vær
kendes Jegt, fra den kaalde Jegt, fra den stille Jegt, fra den 
strækkendes Jegt, fra den krømpendes Jegt, fra knøsendes 
Jegt, fra den rækkendes Jegt!«

Bortses fra Afvigelserne mod Slutningen, staar de to Tekster 
hinanden meget nær, dog kan ingen af dem være umiddelbar 
Afskrift af den anden; maaske er de begge nedskrevne efter 
mundtlig Tilsigelse, mærk Dialektpræget, men middelbart i 
hvert Fald maa de stamme fra en fælles skriftlig Kilde. — 
Vi har her egentlig ikke en enkelt Formel for os, men en 
Sammensætning af (mindst) to selvstændige Formler. Den 
første ender med Ordene »første Gang« (i a); den anden falder 
igen i to Afsnit, et fortællende, til og med Ordene »int æ 
Jægt«, og en Bøn. Begge Enkeltformler er ufuldstændigt be
varede, idet Slutningen af første og Begyndelsen af anden 
fattes; muligvis var her en Lakune i Fælleskilden.

Første Del. Det ligger nær at tyde den »hellige Mand« 
om Kristus, den samme til hvem Formlens Slutning hen
vender sig, og som oprindelig ogsaa var Æmnet for Midt
stykket. Det er ellers meget usædvanligt i nordiske Signelser, 
at Kristus saaledes bydes velkommen; her kunde dog hen
vises til gamle Formler, der paa dansk har en Efterklang i 
Mads Erikpens Lønord, dem han til Bod for sine onde Tænder 
talte ind gennem Nøglehullet paa Vindum Kirkedør (Jyske 
Folkeminder VIII S. 328):

Herre Jesus Krist, er du her ind’, 
saa hjælp mig nu i mi Tænd og mi Kind’!
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Opholder Kristus sig da stundom inde i Kirken? Ja, efter 
katolsk Tankegang er han der, for saa vidt der opbevares 
viede Oblater. Og Mads’ mærkelige Paakaldelse bliver at sam
menstille med et Par gamle tyske Formler mod Kolden; de 
byder udtrykkelig Kristus velkommen. Den ene begynder: 
»Vær gudvelkommen, du hellige Herrens Legem/ du sande 
Gud< (Mone Anzeiger VII 421, 15de Hundredaar); og den 
anden, der skal siges naar »Præsten forvandler vor Herre«: 
»Vær Gud velkommen, du nærværende Gud!« (Alemannia XXV 
266, 16de Hundredaar). Begge glider saa over i en Bøn til 
Kristus om Hjælp. — Denne Tolkning er ret fristende, men 
træffer dog sikkert ikke det rigtige; Ordene »tarste Mand« 
(hærske mand) lader sig næppe tyde om Kristus; som Gud 
vilde han netop ikke være nævnt »Mand«. Og hvorfor skulde 
han just kaldes »syvfold hellig denne (ell. første) Gang«? Vi 
ser os da videre om efter en bedre Tydning.

Blader vi rundt i de mægtige Samlinger af tyske Trylle
formler — det er uden al Tvivl dernede fra, vor Tryllevisdom 
i vid Udstrækning er kommen til os, i hvert Fald fra Middel
alderens Slutning af —, saa finder vi Velkomsthilsener brugt 
i enkelte andre Klasser af Formler, hvor man vender sig til 
en Ting eller et »Væsen« om Hjælp mod Sygdom: i Bønner 
til Træer, til Søndagen, til Maanen. Træer, paa hvilke man 
kan sætte Kolden eller andre Onder over, tiltales indsmigrende 
i Vendinger som »God Aften, du gode gamle« (til en Eg), 
»God Dag, grøn’ Marie« (til en Hyld; se Wuttke Der deutsche 
Volksaberglaube S. 169 og 16). Eller den hellige Dag, Søn
dagen, kan bydes velkommen, alter som Hjælper mod Feber, 
f. Eks. »Gud hilse dig, højhellige Dag« (Mone III 282, 16de 
Hundredaar); har vi her i Grunden en Afart af Kristi-legems- 
formlen? Paa dansk kendes mange Formler, der byder Træer 
tage Feberen, og ganske enkelte der nævner Ugedagen (ikke 
Søndagen) eller Solen; ingen af dem indledes dog med God- 
dag-Hilsen. — Saa endelig Maanen. Den har det tilfælles med 
Søndagen, at den »kommer igen« regelmæssigt og altsaa kan 
hilses velkommen paa ny eller som ny. Talrige Formler baade 
i nordisk og tysk vender sig til den nytændte Maane om 
Hjælp, især mod Tandværk og anden Værk, mod Vorter og 
mod Kertler. Det hedder hos os saaledes, med inderlig Gen-

5
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synsglæde: »Nu ser jeg dig igjen, dit velsignede Ny med din’ 
Takkere to! Gud fri mig fra Tandeve, indtil jeg ser dig igjen 
med din’ Takkere tre!« (altsaa indtil det umulige sker; Sagn 
VII Nr. 1631). I Skattegr. VIII Nr. 516: »Nu ser jeg dig igjen, 
Nytaarsny« etc.; smstds. Nr. 514 som Bøn: »Ædle, ædle Ny, 
hjælp mig i Fristelsens Tid«. I et Haandskrift i D. F. S.: 
» Kjære Maane, du tager til, og jeg tager af«. Tilsvarende 
Formler haves i Massevis paa tysk; ofte indledes de her med 
en udtrykkelig Velkomsthilsen, f. Eks. med: »Give dig Gud en 
god Aften, Maanelil« (Wuttke 308), »God Aften, nye Skin« 
(Bartsch Sagen aus Mecklenburg II 428).1) Især vil vi agte paa 
Indledningen til den Signelse, som Anna Lûnenborges Aar 1576 
for Rostock Øvrighed bekendte at have brugt mod Tandgigt, 
»naar den ny Maane kom« (Bartsch II 12):

»Wilkom du hillige newe liebe gottes licht«*)
(Velkommen du hellige nye kære Guds Lys). Vi bar atter her 

»Velkommen du hellige« ganske som i vor a og b. For
modentlig er vor danske Formel i sin Tid omplantet fra en 
tysk Opskrift, i hvilken Maanen nævnedes Mond eller mulig 
nedertysk Mand eller Mant, hvilke Former ikke er ualminde
lige. Den danske Oversætter har da kunnet omtrent saa meget 
tysk som Trine Rar kunde fransk, og næret en lignende Til
lid til sine Evner; du hillige Mand = du hellige Mand. Uop
klaret staar saa kun Ordet »tarste« eller »hærske«; her skal 
fremsættes en Formodning, dog med et tydeligt Spørgsmaals- 
tegn. Det paagældende tyske Ord, som Oversætteren ikke har 
kunnet læse endsige forstaa, var fersche (versehe) : fersko: ny, 
svarende til »newe« i Rostockformlen. »Fersch« og »frisch« 
har paa høj- og paa nedertysk som paa dansk i ældre Tid 
kunnet bruges om det ny tilkommende, som afløser det gamle 
og opbrugte (begynde paa »eine frische Seite«, paa »ferscheme 
fote« etc.); Paavisning af, at Ordet faktisk er blevet brugt 
netop om Nymaanen, kan jeg dog ikke give.

Det »hellige Syndefald« i b maa vi opfatte som Fejl for 
»hellig syvfold«, saa at b har samme Led to Gange. Tegn-

*) Det ældste Eksempel, jeg kender, gælder ikke Helsen, men Penge (Zeitschr. des 
Vereins f. Volkskunde XI 279, 15de Hundredaar). Man viser Maanen sin Pung og 
siger: Biss [Vær] gud welchome, nuwer maen [etc.].

*) Den lyder i sin Helhed: »Wilkom du hillige newe liebe gottes licht ausz dem 
werden heiligen Jorden! Mit dir benheme ich den zenen die werme und die gicht, 
das sie mit nichten keilen, nicht swellen, ecken oder stecken«.
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sætningen i a ændrer vi til »syvfold hellige første Gang!« 
Maanelyset er altid helligt, mest dog den første Gang det ses 
tændt, thi da har det den »friske« Skabnings løndomsfulde 
Kræfter i sig ; som det gaar frem, gaar Ondet tilbage. — Re
sten af Tiltalen til Maanen er gaaet tabt; det er ørkesløst at 
gætte paa, hvad der fulgte. ?

Anden Dels fortællende Afsnit. Ligefra Maanen 
dumper vi ned midt i en ganske anden Sammenhæng; Be* 
gyndelsen mangler, og Teksten er tildels fordærvet, Udtrykket 
sort Fråks (Hegs) maa vi maaske opgive. Men selve Tanke
gangen og dens oprindelige Sammenhæng er klar nok. Vi 
har paa dansk een eneste Gang overleveret en tilsvarende 
Tekst. Det er i et Lægehaandskrift fra Aar 1514 (Arnamagn. 
819 4J2, bl. 1). Her hedder det i Slutningen af en lang Sig- 
nelse mod Gigt:

»Ther skalff alth thet i værdhen var, ther Pylatus tallidhe 
tiill vor herre Jhesum Christum oc sagde saa: Hawer tw icth 
eller skyelffwe soeth? Vor herre han antworde hannem ighen 
oc sagde: Jeg haffuer [meen?].«

Scenen er her Kristus for Domstolen, og vi ser straks, at 
vor 5-Tekst med »du (har e Jegt)« bør foretrækkes for a med 
»a«. End ikke den gamle danske Tekst af denne »Skælve
legende« er imidlertid helt oprindelig og helt i Orden; endnu 
større Klarhed faar vi ved atter at ransage den sydlige Laan
giver. Denne Formel kendes paa tysk, dels fra nyere Tid, 
dels fra 15de og 16de Hundredaar mod Feber og mod Gigt 
(se Z. f. d. Alterthum 17,430, Alemannia Bd. 16, Bd. 25—27;) 
een af Opskrifterne (Al. 25, 267) har en Tilføjelse, der melder, 
at den med Held er bleven brugt paa Franz von Sickingen 
(den navnkundige Ridder fra Luthers Tid), »da han drog mod 
dem fra Worms« og fik Feber; formodentlig er Formlen langt 
ældre endnu. Een Variant lyder i paagældende Afsnit, me
kanisk fordansket, saaledes (Al. 26, 70):

»Da Jesus hang paa Korset .... da rystedes hans Men
neskenatur af den store Pine, som han led. Saa sagde Pilatus: 
Jesus, har du Gigten? Nej, sagde Jesus, den har jeg ikke og 
fik den aldrig«;
(og saa faar hans Troende, naar de læser denne Formel, 
heller ikke Gigt. Saaledes ræsonnerer ogsaa den gammeldanske 
Variant videre). 5*
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Lad os se lidt paa de enkelte Træk. Hvor er Scenen? 
En tysk Opskrift lader, ligesom den danske af 1514, Ordskiftet 
foregaa, >da Kristus stod for Retten«, jævnfør at Pilatus 
optræder; men (Gangen med) Korset synes at være den rette 
Skueplads for den Pine, som gennembæver Frelserens Legeme; 
flere Varianter har >da Kristus traadte til sin Pine«1. Skulde 
>Fråks« (paa Originalsedlen vel »Fraaks«) være Forsøg 
paa at gengive et tysk >Krücz« (eller »Kreutz«), som Over
sætteren ikke kunde læse, og »Hegs« være »Forbedring« af 
en lignende Fejllæsning8)? — Hvad bæver? I dansk Tekst af 
1514 og flere tyske Varianter er det »alt det, der var«, een 
tilføjer »Himmel og Jord«; her ligger vel Tanken om Jord
skælvet ved Kristi Død bagved; een har »Menneskeheden« 
(die Menschheit). Men Pilatus’ Spørgsmaal forudsætter, at det 
ikke er alt muligt udenom, men netop Kristus selv, der bæver; 
den først citerede Teksts >seine Menschheit« (hans Menneske
lighed, Menneskenatur) er da bedre end »dze Menschheit«; i 
rette Skure er ogsaa en Variant, der tilføjer »ikke Guddom
men« (hans Guddomsnatur); een har mindre aandrigt, men 
reelt: »da bævede hele hans Krop«. — Hvem spørger? Oftest 
Pilatus; et Par Opskrifter tilføjer træffende: »med Spot«; een 
har »en Jøde«, en anden »een af Jødernes Dommere«; intet 
af dette synes at kunne blive til en sort Fråks. — Hvad 
svarer Kristus? I alle tyske Varianter afvisende, som oven
for; saaledes har ogsaa, og med Rette, vor a og b. Kun den 
gamle danske Opskrift har — synes det — misforstaaet sit 
Grundlag og ombøjet Pointen ved at lade Svaret blive Ja. 
(Hvor Ordet »meen« egentlig skal henføres, kan ikke under
søges her).

Anden Dels Slutningsbøn er i det hele klar. Den 
kunde i og for sig godt staa helt paa egne Ben; men det er 
ret almindeligt, at en fortællende Formel fortsættes med Be-

x) En fransk nyere Variant (Z. d. V. f. Volkskde 24,138) har: »Da J. C. bar sit Kors«. 
— Den gamle Passionslegende byder dog ogsaa ved Retsscenen en Tilknytning jfr. 
saaledes Chr. Pedersens Jertegnspostil (Brandt-Fenger I 354): Efter Hudstrygningen 
trækkes Frelserén nøgen om til Skue, »Jesus skalv og bævede ganske svarlig, thi det 
var stor Frost«.

*) I det hele røber mulig t-Teksten sig som uoprindeligere end a ved sine »for
nuftigere« Former: hærske, Syndefald, Hegs, der dog allesammen maa være gale. 
Til Skade for den gamle Tekst har Peder Hansen af Kolding eller hans Hjemmelsmand 
været et opfindsomt Hoved. »Du« er derimod snarest oprindeligt og ikke vellykket 
Rettelse af »a«.
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sværgelse eller Bøn. Skælvelegendens gamle Afslutning er det 
imidlertid ikke; derimod gaar i dansk Tekst af 1514 en lig
nende Opramsning forud for Legenden; kun opregnes dær 
ikke Gigtens Arter, men alle Legemsdele, som Gigten skal 
holde sig fra. Ægte magisk er den store Omhu for ikke at 
glemme en eneste Afart af Ondet, der ellers kunde regere 
lystigt i Kroppen, naar de andre var drevne ud. »Æggende, 
sæggende« har for Resten et Sidestykke (»ecken, stecken«) i 
Slutningen af Anna Lûnenborgs Maanehilsen.



Kj æltringsproget.
Af H. P. Hansen, Herning.

INDTIL hen i sidste Halvdel af forrige Århundrede fandtes 
hist og her i afsides liggende Egne af Midt- og Vestjylland 

— og gærne i passende Afstand fra ordentlige Mennesker — 
Småsamfund af de Folk, Poeter og Boglærde har kaldt Tatere, 
Rakkere og Natmandsfolk, men som Bønderne i Almindelig
hed, og nok så korrekt, kaldte Kjæltringer.

Med Taterne (Zigeunerne) havde Kjæltringerne her i Egnen, 
så vidt jeg har kunnet undersøge Forholdene, hverken Slægt
skab eller anden Forbindelse, og selvom de i ældre Tid både 
har udført Rakker- og Natmandsarbejde (d. v. s. Flåning af 
selvdøde Dyr, Skorstensfejning o. lign.) var Tiggeriet1) i For
bindelse med Rapseri og forskellige andre Færdigheder, især 
Glarmester- og Blikkenslagerarbejde, dog deres egentlige Næ
ringsvej.

Undtager man Bønderne og Rettens Mænd, der i Embeds 
Medfør ofte havde disse Folk under Behandling, var denne 
ejendommelige »Kaste« kun lidet kendt i ældre Tid, og det 
var egentlig først, efter at Adjunkt N. V. Dorph i Viborg havde 
udgivet sin lille »Rotvelsk Lexicon«, Viborg 1824, og anden, 
noget forøgede Udgave med Titelen: »De jydske Zigeunere og 
en rotvelsk Ordbog«, Kjøbenhavn 1837, at Kjæltringerne til
trak sig dannede og lærde Mænds Opmærksomhed og blev 
Genstand for nærmere Undersøgelse og Beskrivelse. Men siden 
Dorphs Arbejde udkom, har St. St. Blicher, M. Goldschmidt, 
Carit Etlar, C. A. Thyregod, Mylius Erichsen, Jeppe Aakjær 
m. fl. fundet taknemlige Motiver til flere af deres Arbejder 
blandt disse interessante Folk; Malerne Chr. Dalsgaard og 
H. Schmidt har givet os ypperlige Billeder af Kjæltringerne 
og deres Liv, og F. Dyrlund tog endog sin Doktorgrad på en

*) »Kjæltring« kommer netop af et gammelt Ord, »kiæltre«, der betyder at tigge.
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meget vidtløftig Afhandling over »Tatere og Natmandsfolk i 
Danmark« 1872.

Vel var Kjæltringernes vandrende Liv, uden eller delvis uden 
fast Hjemsted og Bopæl, i og for sig interessant nok; men 
det var dog særlig den Omstændighed, at de havde deres eget, 
for uindviede uforståelige, hemmelige Sprog: Kjæltringlatin, 
Tatersprog, Skøjersprog, Rotvelsk, Prævelikvant eller hvilket 
Navn man nu gav dette, der kastede en særlig mystisk og 
romantisk Glans over Folket.

Da nu nævnte Sprog — NB. i Dorphs Gengivelse — inde
holdt Ord af såvel germansk, romansk som semitisk og indisk 
Oprindelse, kom man let på den Tanke, at disse fremmede 
Gloser måtte være Minder fra Kjæltringernes Vandringer og 
Oprindelse; Resultatet blev, at de »selvfølgelig« måtte stamme 
fra Indien.

Dorphs Arbejde er, trods store Fejl og Misforståelser, meget 
fortjenstfuldt, idet han ved Siden af det betydeligste Ordforråd, 
der er optegnet her i Landet af Kjæltringe- og Tatersproget, 
giver os værdifulde Oplysninger såvel om sin Hovedkilde, 
»Professoren«, som andre Forhold vedrørende Kjæltringlivet. 
Men samtidig må rigtignok mærkes, at Dorphs Lexicon yder
ligere bidrog til at forvirre Begreberne om Kjæltringerne og 
deres Sprog; selv en Kapacitet som St. Blicher ér, trods sin 
levende Interesse for og en Del Kendskab til disse Naturfolk, 
blind for, at disse — etnografisk set — er gode Danskere. 
Jvnf. B.s »Kjæltringliv« f. Ex.1)

Dorphs Kilde var både heldig og uheldig. Heldig, for så 
vidt som Manden havde et ret betydeligt Ordforråd — rigtig
nok fra flere forskellige, hemmelige Sprog — og uheldig, fordi 
samme Ordforråd for en stor Del var uhjemligt, d. v. s. mange 
af de meddelte Gloser var hverken brugte eller kendte af vore 
Kjæltringer.

»Professoren« var nemlig ikke, som Dorph skriver i anden 
Udgave af sin Bog, »af den ægte Zigeuner-Race«, hvad også 
Dyrlund gør opmærksom på (S. 343); men under hans Om
flakken i Selskab med ind- og udenlandske Landstrygere,

i) I sin Viborg Amts Beskrivelse 1839, S. 21, skriver han dog: »Dette under saa 
mange Hensyn mærkelige Samfund, hvilket jeg af flere indlysende Grunde anseer 
at nedstamme i lige Linie fra vore hedenske Forfædres Slaver — hvorvel noget lidet 
blandet med Zigeunere og fremmede Omløbere — har tilforn været udbredt over 
hele det danske Rige.«
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Kjæltringer og lignende løse Folk har han haft let ved at til
egne sig det Ordforråd, han meddelte Dorph.

Når man læser, at Professoren »hele sin Levetid havde 
strejfet omkring, ikke alene i Jylland, men hele Tyskland 
igjennem, lige til, og endogsaa indover de italienske, franske 
og hollandske Grændser«, at han havde været »Tambour eller 
simpel Soldat ved forskellige fremmede Regimenter« og at 
»han havde levet i naturligt Ægteskab med flere Zigeuner
inder«, da er det såre naturligt, at der blandt hans Ordforråd 
findes en forholdsvis stor Mængde tyske eller plattyske Ord 
såvelsom egentlige rotvelske Ord og Gloser af Romani og 
andre hemmelige Sprog, som er ukendte for dem af vore 
Kjæltringer, der ikke fo’r så viden om

I Følge ovennævnte kan man selvfølgelig ikke ud fra Dorps 
Ordsamling drage nogen bestemt Slutning m. Hens. t. vore egne 
Kjæltringers Ordforråd, selv om en Del af Ordene, bogstave
lig talt, er hjemmelavede — det ses tydeligt nok; det er der
for også nogenlunde forståeligt, at Henrichsen i sin kritiske 
Anmeldelse af Dorphs Bog i »Maanedsskrift for Litteratur« 
1837 finder det mærkeligt, »at Kjeltringsproget i det Hele 
stemmer mere overens med det sydtyske Rotvelsk, end med 
den nordtyske Dialekt af samme«. Denne Lighed vilde næppe 
være fremkommen, ligesom de ca. 50 Ord af Romani i Lexi- 
conet vilde være svundne ganske betydeligt ind, eller helt 
forsvundne, hvis man havde fået Ordbogsstoffet af en rigtig 
jysk Kjæltring.

I Sammenligning med Rotvelsk (det tyske Forbrydersprog) 
og Romani (Zigeunersproget) eller det norske Fante- og Skøjer- 
sprog er vort Kjæltringsprog fattigt — ca. 250 Ord. Dog er 
disse Ord, indskudte i aim. jysk Samtale, fuldtud tilstrække
lige til at gøre en Samtale mellem et Par Kjæltringer ufor
ståelig for uindviede. Ingen, der ikke kender Gloserne, vil 
f. Eks. kunne forstå: »Jæn’ikan nø’k di'nu’osas — huij’kør 
di'nu’øsas i æ By/tos i så kwant Virum!«

Desværre pr det også småt med Kilder til Belysning af 
dette Emne, thi med Undtagelse af Dorps Samling, nogle 
(ca. 130), forresten gode Optegnelser af Lærer M. Møller efter 
en da 68-årig »Skojerkvind«1) Mette Abelone i Sahl, Vinderup

l) De kaldte sig selv Skojer(e); se S. 54 og Ordlisten.
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Sogn, der findes trykt i »Skattegraveren« 1889, og ca. 70 for
skellige Ord i »Den jydske Hede« 1903, som Mylius Erich
sen optegnede efter Johannes »Mus’s« mandhaftige Kone, Else 
Katrine1) »Mus« i Dejbjerg, findes på Tryk kun spredte Små- 
eksempler af mindre Betydning, da de ofte er stærkt forvan
skede. I denne Forbindelse er de Prøver, der f. Eks. findes 
hos Blicher2), Etlar og Thyregod, ret værdiløse, eftersom de 
er konstruerede ved Hjælp af Dorphs Ordbog og i ikke ringe 
Grad savner Virkelighedspræget. Sidste Anke gælder også den 
Samtale mellem to Skojere, som er gengivet bag i Dorphs 
Bøger, thi, bortset fra de urigtige Ord, der nu og da lægges 
disse Skojere i Munden, er Skojerordene »fordanskede« eller 
forvanskede, og det øvrige er en broget Blanding af Jysk 
og Højdansk.

Af hidtil utrykte Optegnelser findes, mig bekendt, kun de, 
jeg gengiver her, og som jeg navnlig har optegnet under Sam
taler med »Kjælle« Kasper. Jeg tillægger imidlertid denne Ord
samling, der omfatter godt 200 Ord og en Del Eksempler, 
ikke så liden Betydning, fordi den giver et nogenlunde fyldigt 
Begreb om* Kjæltringsproget, som det virkelig brugtes af Skoj- 
erne her i Midt- og Vestjylland. Det er dog også interessant, 
at man endnu i Begyndelsen af det 20. Århundrede, efter at 
Kjæltringerne, praktisk talt, er ophørt at eksistere, kan finde 
en så betydelig Rest — sikkert Hovedmassen, da det jo altid 
har været et »Hjælpesprog« — gemt i Traditionen.

Selv om en Sammenligning mellem de nyere og Dorphs 
ca. 100 År ældre Optegnelser gør det sandsynligt, at Hoved
parten af Kjæltringsproget findes i den senere Overlevering, 
tør man selvfølgelig ikke nægte, at enkelte Ord kan være gået 
tabt, men at udstrække denne Mulighed til også at gælde de 
jødiske og indiske Ord er der vist ingen Grund til, da nogle 
af disse næppe frembyder større Vanskeligheder for en Over
levering end adskillige romanske.

Med Hensyn til Ordenes Oprindelse da ses nogle tydeligt 
at stamme fra Tysk, f. E.: FéZtøs (Feld) = Mark, Jord; Furfkor

x) M. E. kalder hende fejlagtig Else Mari ; hun og ovennævnte Abelone er begge døde. 
*) Naar B. forgæves tiltalte Kjæltringerne i »deres« Sprog og fik til Svar, at det 

kendte de ikke noget til, tror jeg, det dårlige Resultat af Samtalen skyldtes, at 
hans Tiltale har indeholdt Ord, der virkelig var uforståelige for disse. Se B.s Viborg 
Amt, S. 22.
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(Funke) = Ild; Rem’okør (Rahm) = Fløde; Swas (schwarz) 
= Nat o. fl. — andre er af romansk Oprindelse: A’kwo (Aqua) 
= Vand; Dom’øsk (Domus) = Hus; Galli na (Gallina) = Høne; 
Kas (Casa) = Hus; Patrum (Pater) = Fader; Po’rges (Porca) 
= Svin; Pul’tøs (Puls) = Grød; røg’år (rogare) = tigge, og 
stuZt (stultus) = narre o. a. Fra det tyske Tyvesprog, Rotvelsk, 
har man bl. a.: Dil* (Dilla) = Pige; Grøn’ikør (Grunnert) = 
Kål; Knop (Knup) = Brændevin; Sprangot (Sprunkert) = Salt; 
Straj’ikor (Sträfling) = Strømper; Swém’ak (Schwimmerling) 
= Fisk; Te’k-ørt (Ticke) = Ur; Tra’port (Trappert) = Hest 
m. fl. Og at ovennævnte romanske Ord og andre fremmede 
Ord i det væsentligste er overført i vort Kjæltringsprog gen
nem det tyske Tyvesprog kan der næppe være Tvivl om.

Af jødiske Ord findes ingen i de nyere Optegnelser, og fra 
Zigeunersproget er der kun optaget et Par Gloser: bèn’oô og 
Bæf —; deri ligger netop et godt Bevis for, at Kjæltringerne 
og Taterne var hinanden uvedkommende.

I denne Forbindelse kan, som Eksempel på, hvilken Be
grebsforvirring Dorphs Lexicon skabte med Hensyn til Kjæl
tringsproget, efter Erslev: »Den danske Stat« 1855—57, S. 214, 
nævnes: »Skøiersproget er temmelig fattigt og bestaar af Brok
ker fra alle Sprog, Tysk, Fransk, Latin, Græsk, slaviske Sprog 
og selv af det virkelige Tatersprog; men Hovedmassen (!) er 
den ejendommelige hebraiske Dialekt, hvoraf Jøderne i Tysk
land betjener sig«.

I en Artikel om »Natmændene og deres Sprog« i »Politi- 
ken«s Kronik 2/i 1914 skriver Professor Kr. Nyrop bl. a.: »Det 
er fra disse professionelle Rakkere, at de jyske Tatere (!) ned
stammer. ----------- Men meget fremmed Blod var ogsaa blevet
blandet sammen med Rakkernes; til deres Bander havde slut
tet sig saavel indenlandske som udenlandske Vagabonder, 
navnlig Zigøjnere(!). Om disse forskellige Sammenblandinger 
og Krydsninger afgiver Natmandssproget yderst talende Vid
nesbyrd (!).« ----------- »Ogsaa jødiske Sprogelementer lader sig
eftervise saavel i det oprindelige Rotvælsk som i Natmands
sproget (!).« Endelig hedder det om de indiske Ord: »De er 
at betragte som sikre Laan fra Zigøjnernes Sprog, til hvis 
Grundstamme de hører. Zigøjnerne har bragt dem med sig 
fra Indien og trofast bevaret dem fra Slægt til Slægt; de har
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lært dem videre til de Omstrejfere af andre Nationaliteter, 
som de er komne i Forbindelse med, og saaledes er det gaaet 
til, at den jyske Natmand kalder Vand for pani, Sølv for rup 
og en Okse for guru.«

Nej! vore jyske Natmænd har netop ikke kendt disse jødiske 
og indiske Ord; men Fejltagelsen kan vel også 4 dette Til
fælde tilskrives Dorph,

Ligesom i det tyske Tyvesprog (Rotvelsk) findes der i vort 
Kjæltringsprog enkelte forældede Ord, Archaismer, der netop 
af den Grund var uforståelige for Befolkningen, f. E.: o blå*r 
= at snakke, der bl. a. St. bruges i »Reynicke Foss« 1555; et 
Ord som Brag’osor, Bukser, har sin Oprindelse fra Brakker, 
gammelt Navn for Skindbukser (jvnf. Broge); Udtrykket o 
skéj’t, gå eller løbe, har vi Rester af i skæje ud og Skøjter for
uden i de jyske Almuesmål o. s. v.

En ikke ubetydelig Del af Ordforrådet var, som før nævnt, 
hjemmelavet, nærmest på samme primitive Måde, som Børn 
danner sig Ord, når de savner Udtryk for et eller andet, f. E. 
Bækantræj'Or = And; Bræg’ort = Får; Dowor = Tolden på 
Medetøj; Krøl’ = Uld; Lô’kos = Hår; Mjaw’ort = Kat o. s. v.

Men foruden disse Ord, hvis Afstamning lader sig bestemme, 
findes en hel Del, der vel altid vil være en Gåde, selv for de 
Lærde. Nogle kan på deres Vandring fra Folk til Folk og 
fra Land til Land have skiftet Udseende og Betydning i så 
høj Grad, at de nu er ugenkendelige, og andre kan være dan
nede ved et rent Tilfælde.1)

De personlige Stedord er gjort fremmede ved Tilføjelse af 
—uasos (Dorph —oses) til Ordenes Ejefald, hvilken Form så 
bruges både til Enkelt- og Flertal i de forskellige Fald, t. Eks.: 
mi'nu’osos ka tyor, de æ di nu’øsas Træ’pliipr = jeg kan se, 
det er dine Træsko; hin'nu’osos æ skéjto u’or o røg’å r te 
wå'nu’osos = hun er gået ud at tigge til os. Denne Endelse 
synes at stamme fra nedertysk Rotvelsk, hvor jeg hedder 
minus og min minuses.

Blandt andre Endelser er —os og —um, hvorved Ordene

») A. F. Pott skriver i sin Wörterbuch (Die Zigeuner in Europa und Asien. Zweiter 
Theil. Halle 1815), Einleitung S. 8: «Die mir bekannten Gaunersprachen enthalten 
sämmtlich eine Masse etymologischer Seits überaus dunkeler Wörter; natürlich schon 
aus dem Grunde, weil gar oft bei ihrer Entstehung Zufall und Wilkühr des Augen
blicks im Spiele waren, die natürlich alle Berechnung spotten.«
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får et vist »latinsk« Præg, særlig iøjnefaldende f. E.: Blan’kas 
= Brændevin; FéZtøs = Mark; Kam’pos = Sten; Gla'rum ■= 
Glas; grow’tum = stor o. s. v.

Hos Dorph spiller Endelsen —taris en ret betydelig Rolle. 
Forf. skriver: »De Ord, som fattes i dette Sprog, tage de af 
Dansken, og sætter blot taris til Enden; dog gælder dette for 
det meste kun Nomina og Verba.----------- Denne Endelse
taris er saaledes bleven saa gængs i Rotvelsken, at den bruges 
ogsaa, hvor den ikke behøves, i Enden af rotv. Ord —« 
Rotvelsk Lexic. Pag. VII.

Hvorvidt nævnte Endelse virkelig har været brugt f. Eks. 
af Forbrydere, eller et eller andet Subjekt med lidt Lærdom 
— mislykkede Studenter traf man undertiden i dette Sam
fundslag — har moret sig med at gøre aim. Ord ukendelige 
på en nem Måde1), skal jeg lade være usagt; men jeg tror be
stemt, man dristig kan sige, Endelsen, —taris, er det jyske 
Kjæltringsprog uvedkommende. Den forekommer nemlig ikke 
en eneste Gang i de senere Optegnelser. Dyrlund bemærker 
S. 333, at den ikke vides anvendt nogetsteds udenfor Jylland. 
Skulde den mon være »Professorenes egen Opfindelse?

Rimeligvis vil en og anden Læser i denne Forbindelse min
des Navnet »Carit Etlar« og Forklaringen i »C. E s Minder«, 
Kbh. 1896, hvor Forfatteren lader Skøjerne tiltale sig med 
»Emtaris«-Navnet: »Carl Emtaris!« (Carl Fortælleren eller 
Carl, som fortæller) raabte de. Skriget gentoges af de Dand- 
sende og lød som Velkomsthilsen omtrent saaledes:

»Carl Etar, Carl Etaris!« jublede Taterne — Benævnelsen 
lød forskjellig ifølge hvert enkelt Individs Udtale —, medens 
de trængte sig sammen om den Nyankomne.« S. 55.

Selvom man ikke kendte Kjæltringernes store Tilbageholden
hed og Mistænksomhed over for Fremmede, er det øjensyn
ligt nok, at citerede Optrin er fri Fantasi. I Slutningen af 
samme Afsnit skimter man den rigtige Forklaring, som dog 
først træder tydelig frem i anden Udgave 1907: »Digteren har 
givet en smuk og rørende Skildring af sin Ungdoms Elskede 
i »Smuglerens Søn«. Da Bogen udkom, bar den Signaturen

*) Jvnf. Historien om Sønnen, der vilde bilde sin Fader ind, at nu kunde man 
ikke lære ham mere i København. — Latin lavede man ved at føje —ibus til det 
danske Ord: Knægtibus — Pryglibus osv. (E. T. K. Vore Fædres Kirketjeneste Nr. 565).
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Carit Etlar. Dette Navn havde han dannet ved en sindrig 
Sammenslyngning af Navnene Carl og Tertia, men at det fik 
den bekjendte smukke Ordlyd og ikke en af de mange andre, 
som nævnte Bogstaver gav Anledning til, skyldes efter Digte
rens Forklaring Tatersproget.« — Man kunde, for at undgå 
Misforståelse, føje til: i Dorphs Lexicon! *

Med Hensyn til Ordenes Bøjning o. s. v. da er der ingen 
Forskel fra de tilsvarende jyske — iøvrigt vil de sproglige 
Ejendommeligheder fremgå af Ordsamlingen og de meddelte 
Eksempler.

Vedrørende Sprogets Navn da skriver Dorph i sin Fortale, 
at Natmandsfolket kalder deres Sprog Rotvelsk eller Præveli- 
qvantsproget, og at andre almindelig kalder samme Kjeltring- 
latin. Medens sidste Påstand er rigtig, synes vore Kjæltringer 
hverken at have kendt eller brugt Udtrykket Rotvelsk, og 
angående det andet Navn tillader jeg mig at tvivle, skønt dets 
Bestanddele, præwolor og kwant, forekommer i senere Op
tegnelser.

Kjæltringerne kaldte sig selv Skojoro og deres Sprog Skojor- 
sprog, påstod min »Professor«, da jeg en Aften søgte Oplys
ning om dette Emne; dette Udsagn stemmer forresten godt 
med: »en gammel Skøjer — således kaldte hun sig selv —« 
(Sklgr. Nr. 2 1888).

I denne Forbindelse kan nævnes, at Ejlert Sundt, i sit Ar
bejde over Fante og Landstrygerfolket i Norge, gjorde klart 
Skel mellem de norske Tatere og Skøjere, der svarer til vore 
vandrende Folk af samme Navne. Men i Modsætning til vore 
Kjæltringers og Zigeuneres Sprog, der som Følge af, at Fol
kene kun rent undtagelsesvis har haft Samkvem med hin
anden, er ret skarpt adskilte, synes de norske Fanters og 
Skøjeres Sprog at være temmelig sammenvoksede i den 
nyere Tid.

Hvorledes opstod Kjæltringsproget?
Som tidligere nævnt, antog Dorph m. fl. senere Forfattere, 

at Kjæltringerne oprindelig måtte stamme fra Indien, fordi 
Sproget (i Følge D.s Ordliste!) indeholdt en Del indiske Ord; 
andre, f. Eks. Dyrlund (S. 350), mente, »der (har) engang til 
den jyske halvø fundet en større indvandring sted af rotvelsk 
talende omstrejfere«, med hvilke vore løse Eksistenser efter-
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hånden havde blandet sig, og efter hvilke de rotvelske og 
andre fremmede Ord i vort Kjæltringsprog stammede.

Løsningen er vistnok simplere. Forbrydere har, såvel tid
ligere som nu, haft Brug for hemmelige Meddelelsesmidler 
både i Arresterne, og når de var blandt andre Folk, der ikke 
måtte forstå deres indbyrdes Samtale.

Det var, som bekendt, ikke ualmindeligt, at Kjæltringerne 
tilbragte en stor Del af deres Liv i Arrester og Straffeanstalter; 
både dér og under deres Omstrejfen traf de andre omstrej
fende Individer, der måske kom videre omkring, og lærte 
under Samværet med disse Brugen af Tyvesproget, der så 
efterhånden hos vore Kjæltringer bar fået sit særlige jyske Præg.

Som Eksempel på, hvor let en Vagabond kan lære Tyve
sproget, og forresten også på, hvor let man kan tage fejl af 
disse Omstrejfere, skal nævnes, at jeg én Dag forleden Vinter 
kom i Snak med en mørkhåret, brunøjet Skærsliber, der på 
Forespørgsel indrømmede, at han hørte til de >Rejsende< og 
var af Tater-Afstamning. Jeg fik forøget Interesse for Manden, 
da han, som Svar på Spørgsmålet, om han kendte de Rej
sendes Sprog, brokkede nogle for mig aldeles uforståelige Ord 
og fortalte, at han havde rejst i Danmark, Norge, Sverig, Fin
land, Tyskland og Amerika, og jeg bad Manden, mod pas
sende Godtgørelse for sin Ulejlighed, om at besøge mig samme 
Aften.

Han kom også, viste mig sine Papirer, og fortalte mig en 
Del af sin Historie, der var ligeså sørgelig som interessant. 
Skærsliberen var Søn af en jysk Lærer — altså god Dansker —, 
havde taget Præliminæreksamen og derefter flakket om, fordi 
han, som han sagde, var en skidt Knægt.

Det viste sig, at han kendte mange af Ordene i Dorphs 
Lexicon. Snart havde han hørt et Ord i Tyskland, Slesvig 
eller Danmark og snart kendte han et andet fra Telemarken, 
hvor han havde været sammen med norske Fanter. De Ord, 
han nævnte, da jeg først talte med ham, var finske. Manden 
var meddelsom nok, dog fik jeg intet Svar, da jeg søgte at 
få en Samtale i Gang om Forbrydernes hemmelige Tegn og 
Mærker og spurgte, om disse, som jeg nævnte Eksempler på, 
var internationale — de samme i Amerika som Europa.

Kort Tid efter prøvede jeg en anden fremmedartet Skær-
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sliber, der virkelig stammede fra Taterne. Jeg spurgte ham 
om de Rejsendes Navne til forskellige Ting, men fik stadig 
opgivet tyske Gloser, bl. a. også Messer for Kniv. Har De 
da aldrig hørt de gamle bruge Navnet »KuFtes« om en Kniv? 
spurgte jeg. — Jo, det er jo Ro*mani, fik jeg til Svar; men 
dette Sprog kendte han næsten intet til, ban var for ung.

Udover det rent sproglige har Kjæltringsproget fået særlig 
Interesse derved, at det var en gængs Mening, at det under 
Dødsstraf var forbudt de indviede at røbe Sproget til uved
kommende. Herom giver Dorph i anden Udgave af sit Lexicon, 
S. 3, følgende Oplysninger: »-----------dulgte jeg ikke for ham
min Forundring over, at han turde opdage mig denne Hem
melighed, da jeg vidste, at der blandt hans Kammerater var 
Livsstraf for denne Forbrydelse. Han tilstod, at dette var 
sandt; men for det første haabede han, at de andre Rotvel- 
skere ikke skulde faa at vide1), at han havde opdaget noget, 
og desuden havde han foresat sig, saa snart han kom ud af 
Tugthuset, at begive sig lige til sit Hjem, og aldrig mere have 
noget Samqvem med dem.

Men desværre er det netop i denne Tid bleven mig for- 
sikkret, at de snue »Kjeldringer« have faaet opsporet For
ræderen af deres Sprog8), og at de, nogle Dage efter at han 
var kommen ud af Tugthuset, sloge ham ihjel, den Stakkel, 
paa Vejen i Nærheden af Kolding, førend han endnu naaede 
sit Hjem, hvor en Kone og en fattig, men rolig Arne ventede 
ham, for at skjænke hans aldrende Dage den Fred, han hid
til ikke havde kjendt i Livet.«

I »Blichers Livs Tragedie« II, der indeholder gode Bidrag 
til flere navngivne Kjæltringers Historie, meddeler Jeppe 
Aakjær: »Trods de ivrigste Eftersøgninger har vi ikke kunnet 
faa dette Drab bekræftet; det maa da staa for Dorphs egen 
Regning; men da vi aldrig senere træffer Hartvig Andreas 
Lunding (d. v. s. »Professoren«), er der en høj Grad af Sand
synlighed for, at han altsaa er en af de faa danske Profes-

*) Længere frem skriver Forfatteren: «Det er denne samme Rotvelsker, som under 
Navn af Professoren — hvilken Ærestitel han allerede havde faaet af sine Kammerater 
efter denne af ham aflagte Lærdoms-Prøve — er skildret i Blichers naturtroe og na
turkraftige Malleri »Kjeldringe-Liv«.

2) Det må da ikke have voldt »de snue Kjeldringer« synderlig megen Vanskelig
hed at få »opsporet Forræderen af deres Sprog«, når de i Forvejen kaldte Manden 
Professor for hans aflagte Lærdoms-Prøve!



80 KJÆLTRINGSPROGET

sorer, der med deres Blod har beseglet deres Kærlighed til 
Videnskaben.« S. 115.

Ejlert Sundt var kendt med Dorphs Arbejde og »Professo
renes tragiske Skæbne, da han begyndte at sætte sig ind i 
Fantesproget, og hans første Kilde, en ca. 50-årig Tater, havde 
efter deres første Samtale, hvor denne, til stor Overraskelse 
for Sundt, havde fremsagt nogle Prøver på deres Sprog, der 
viste sig at være nær beslægtede med Sanskrit, meddelt de 
øvrige Fanter i Tugthuset om nævnte Samtale; »men en af 
dem havde da lovet ham at stikke hans Øjne ud, en anden 
at knuse Benene i hans Krop, naar de engang mødtes paa 
fri Mark«. S. 89.

Sundts næste Kilde, den 35-årige Frederik Larsen Hartman, 
Slave på Akershus og ægte Tater, en »horta Romanisæl,« der 
gav Sundt et meget værdifuldt Sprogstof, som han delvis selv 
optegnede, synes dog ikke selv at have været betænkelig ved 
at åbenbare Sproget.

Jeg tror, nævnte Eksempler er de mest håndgribelige på, 
at de hemmelige Sprog, Taterne og Kjæltringerne talte, ikke 
ustraffet måtte røbes til uvedkommende; men det må dog 
forekomme en højst besynderligt, at nævnte Kilder, uden Spor 
af ydre Tvang, Lokkemidler eller Overtalelser, vilde løbe slig 
Risiko, og man fristes derfor til ikke at fæste altfor megen 
Lid til Sagnets Troværdighed.1)

Mine Hjæmmelsmænd hævdede, at det, så vidt dem bekendt, 
ikke var forbudt at røbe Sproget; Dejbjerg-Rakkerne talte be
redvilligt med Lærer Plauborg om deres Sprog, og det er mig 
ligeledes bekendt, at Kjæltringer, der herfra blev kørt til Tugt
huset omkring 1860, gærne talte med Kusken om deres Kjæl- 
tringlatin, dog »kunde Kvinderne, der var med, ikke lide det«.

Viser en Undersøgelse af selve Typerne og deres Historie, 
at vore Kjæltringer er Danskere, da taler deres Kunstsprog 
fuldt så tydeligt i samme Retning; men selv om en Del af 
Glansen derved går af vore jyske Nomader, bliver der allige
vel nok tilbage, der kan vække og vedligeholde vor Interesse 
for disse.

*) På den anden Side er det rimeligt nok, at velorganiserede Røverbander, hvortil 
Kjæltringerne dog ikke i Almindelighed kan henregnes, har krævet Tavshed af Med
lemmerne med Hensyn til deres hemmelige Sprog.
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„Æ Skojarsprög“.
Ord og Eksempler uden Mærke er efter egne Optegnelser; M. E. = 

Mylius Erichsen (Den jydske Hede 1903.); M. M. = M. Møller (Opteg
nelser i Skattegraveren Nr. 17, 1889.); D. = Dorph (Rotvelsk Lexicon 
Viborg 1827 og De jydske Zigeunere og en rotvelsk Ordbog Kbhvn. 
1837.); S. = Ejlert Sundt (Beretning om Fante- eller Landétrygerfolket 
i Norge Kri. 1852.); K. = S. A. Krafft (s juristische- practisches 
Wörterbuch — nebst angehängtem Wörterbuche über die rotwelsche 
sogenannte Jauner- oder Zigeuner- und Spitzbubensprache von 
J. C. Fris. Carl Sommer, Erlangen 1821.) og F. = H. F. Feilberg (Ord
bog over jyske Almuesmål 1886—1914.).

De med • mærkede Ord, der ikke forekommer i de nyere Opteg
nelser, er medtagne her fra Dorphs Ordsamling på Grund af, at deres 
Lighed med de øvrige danske Kjæltringord gør det sandsynligt, at 
de har været brugte af vore Skojere.

For mine Optegnelsers Vedkommende gælder det, at k, t og p i 
Efterlyd omtrent = g, d, b. Længde (•) Stød (’) og Tryk (’) er betegnet 
efter Jespersens Lydskrift. Kursiveret 1 og n er brugt for de mou- 
illerede Lyd, g for det bløde g og g for det almindelige.

A’kwa = Vand, Vandløb; M. E. A’qua; M. M. Awwer; D. Agvai. Af 
Romansk Aqua.

bén’aô, o = at snakke med, sige til. Han ben’ata den Maj* = han 
snakkede med den Kone. Oftere brugte man vistnok o blå*r 
— mulig også præwal; D. benner = læser, snakker; S. penna 
böna, bönna = sige. Zigeunerord.

Bén’ak = Bog; M. E. Binders; M. M. Bintes; D. Benfakker; F. Ben- 
neke = Gemme (Bindet!).

beri*m = betale; D. berimer = betaler; Berimelse = Betaling, 
be'skont = snavset, skidden; M. E. beskunnere; M. M. beskonti; 

D. beskunneret. Af Skunar.
Biqs = Mand; M. E., M. M. og D. Bings.
Blaifkas = Brændevin; D. Blankes; K. Blenkert = Wein. I Rotv. har 

man Formerne Planche, Planckert, Blenckert etc.
blå*r, o = at snakke; o blå*r kwant = at snakke godt; D. blaarer; 

F. biadder o. bladre. Gammelt dansk Ord.
Blæ’ras = Mælk; M. E. Blæries; M. M. Blærris; D. Blæris. Mulig hjem

lavet Ord, der hentyder til Blærerne (Skum) på nymalket Mælk, 
blæ’ras, o = at malke. Æ Dil* wa u*r o blæ’ras æ Krom’akar = 

Pigen var ude at malke Køerne; D. blæriser.
Bom’art = Kiste; Drawbom’art = Dragkiste; M. M. Bommert; D. 

do. Skrin.
Bommik* = en Flaske D. Vel i Slægt med »o bom ar< = svire — 

se F. bomre.
6
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Bra’drum = Broder; D. Bratrum.
BraZ* = Lomme; M. M. Brail; D. do.; S. bralar og pralar = Bukser. 
Bragasar = Bukser; M. E. Brakkerser; M. M. Brakkeser; D. Brag- 

geser. Jvnf. garni. Dansk Brakker = Skindbukser og Broge.
Brasen = Høne M. M.; der bemærker: fra tyske Kjæltringer. 
Bro’nak = Kaffe; M. E. Brunnak eller Brounak; M. M. Bronnak.

D. Brunak. Af brun — jvnf. »Madam Brun«. 
Brynnik* = Neg D. Jvnf. Bryn = Tagskæg.
Bræg* og Brægart = Får; M. E. Bræggert; M. M. Brægert; D. do. 

Af bræge.
Bu*ales = By; D. Bolis = Stad, Kjøbstad. Græsk polis.
bu’t = æde, bide; D. butter = spiser, bider.
Bu’tniri = Mad; M. E. But; M. M. Butning = Kjød; D. Bu tte ri 
bu’tlak = sulten; M. E. og D. do. Deraf Butlak = Sult, Hunger og 

butlakker = sulter D.
Bu’t stok = Ske; M. E. Butter — eller Butstok; M. M. Buid stok; 

D. Butstok. Den flade Træpind, man, navnlig i ældre Tid, 
rørte i Grøden med, kaldte man Ma(d)stok.

ByZtas eller BøZtas — Seng, Vugge — som Kjæltringkvinderne bar 
på Ryggen; M. M. Bylters = Seng; D. Byltes = do. Af Byldt. 

bys, o = at drikke. O blyw bysan = at blive fuld; han æ så by’st 
= han er så fuld; D. byser = drikker; bysen = drukken, be- 
skjænket.

Bysbings* = Vært.
Byskass = Kro M. E.; D. Byyskass.
bys lak = tørstig. Æ du’t byslak = er du ikke tørstig?; M. E. 

og D. do.
Bæf = Vulva; D. Bef. Zigeunerord.
Bækantræjar = And; M. M. Bækkentræjjer; D. Bækkentrækker.
Bæis = Pose; M. M. do. = Pose, også Skind eller Krop i Formen: 

Salhoer di Bæis = hyt dit Skind eller var dig; D. Bels = Bylt, 
Pose, Sæk, Vadsæk; S. do. = Pengepung. Jvnf. Bælg.

dig’al = der. De hurfkar dig’al = det ligger dær; D. diggel. 
Dil* = Pige; M. E. Dill; M. M. Dell; D. Dill; K. Dilla
di'nu’asas = dig, din o. s. v.; M. M. do. (i Sktgr. står fejlagtig dinne- 

ses); D. din noses.
di*s, o = at slå. O di*s jæn te dom’ask = (»slå én (til) Hjem«) slå en 

ihjæl; o di*s æ Dwaliq, ôp mæ æ Snöslir} = at lukke Døren 
op med Nøglen. Antagelig er di*s brugt som Udtryk for at 
»skåj æ Da’r« = slå Skydelåsen for og derfra gået over til at 
betegne Lukningen — i og op — med Nøgle; M. M. dises = 
slås; D/diser = slår, diser duust = slår død. De Bingser dises 
= de Mænd slås.

Di skers = Sætte, Fad af sort Ler. M. M.
Drs'köj’tar — Klø (Prygle-Penge). Han sku ha nowa Drs'köj’tar dæn 

Knæwals = han skulde have nogle Prygl den Dreng; D. Di- 
sköiter.
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dô’k,o — at give: D. dogger = giver; S. dokka.
Dô’kals = Gave, Almisse. De wa an kwant Maj*, hun (ell. hin'nu’asas) 

do’ka an gua Do’kals = det var en god Kone, hun gav en stor 
(god) Almisse; M.M. Dugel og D. Duel = Penge; D. Doggels = 
Gave, Almisse.

Dom’ask = Hus; M. E. Domask; D. Dornes. Af Rom, Domus.
Do war = Told på Medetøj. En Kjæltring ved Navn? >Nils Kat< 

sagde: Hå* a li* hat så’rn »Dowar«, som Kaspar hår, de viZ* a 
fan’amæ ha gen* fi- SkjaeFiq, te —, dæ som a hå ha’tam = havde 
jeg lige haft sådan Told, som Kasper har, det vilde jeg f. have 
givet fire Skilling til —, hvis jeg havde haft disse. Af jysk 
»dow« = dyppe.

draller* = danser. Drallers = Dans D.
Drawbomart = Dragkiste; M. M. do.
Du'bæls ell. Dowbæls = Pung; D. Duel = Bels — Penge-Pung. 

Jeg antager, at du og dow = dyppe (her gribe ned i) — altså 
aim. jydsk og ikke et selvstændigt Ord, Duel, for Penge, som 
Dorph antager. Endvidere mener jeg, Dual = Doggel (D.), at 
Forskellen enten skyldes en fejl Opfattelse eller at Ordet kan 
have ændret sig, når det brugtes i Betydning af Penge-Gave 
eller Almisse.

du*s, o = at dø. Han æ du’st o ska féZ’tas i Dæj’s = han er død og 
skal jordes i Dag; D. duser = døer.

Dust = Mel; M. E. og M. M. do; D. Dustes. Dustespiltring = en ussel 
Tigger, der nøjes med Mel, Brødstumper o. lign. S. Duftus- 
mangar = »Meltraver« — Taternes Benævnelse på Skøjerne 
i Norge. Ordet Pilt har vi i Ganger-pilt. F. duft og dust.

Dwalii} = Dør, Port; M. E. Dvailing; M. M. Dw. og D. Dv. do. 
dyder* = skylder D.
Dæj’ = Dag. I Dæj’s = i Dag; M. E. Deiers; M. M. Dejs; D. Deis. 
Dynling* = Dun, Fjer D.
fa’k, o = lave istand. Æ Berts æ ve o fa’k ve æ Dom’ask = Manden 

er ved at lave Huset istand. (M. M har fak = mørk ; må være 
en Fejltagelse); D. fakker = gjør. Fak æ Dvalling til = luk 
Døren. A fakker Foslinger = jeg laver Pandekager. Fakke 
Byltesen = reder Sengen; S. fakka. Af Romansk facere.

Fèj’lirt = Kakkelovn, Skorsten; M. M. do. Kommer vel af feje (Skorsten). 
FèZtas = Mark, Jord; D. Feldes. Af Tysk Feld.
firm = fire; D. firgen.
fjæra, o = at skrive; M. M. fjedderer (D. skribenter = skriver). Af 

Fjer — Pennefjer.
Flakker = Tallerken, Båd M. M.; D. Flaggert = Fad, Tallerken 

(S. har Langert = Båd). Af flad. Jvnf. Flaknii], = en flad Gryde 
af sortbrændt Ler. I Rotv. findes Flachert og Flachling = Teller 
eet. (Pott.).

flans = gøre ren, især om at feje Skorsten M. M. D. har Kamin- 
flanser = Skorstensfejer.

6*
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flem’sk, o = at græde. Æ Gromsliri flem’sker = Barnet græder. 
D. flimsker.

flo’sk, o = at pisse; M. M. flosker; D. flusker. E. T. K. har flonds(t): 
Din Skom, do hå flon’dst i æ Sæng! (dit Skarn, du har pisset 
i Sengen!) Skgr. III. s. 190.

Flowpe’kar = Æbler; D. Flupik.
fløj’t, o = at bande. I denne Forbindelse kan nævnes, at man ikke 

måtte fløjte om Natten, for så »fløjtede man Fanden til sig« 
— sagde man. Smign. også: »Fanden fløjte mig«; D. flöiter = 
bander.

Fløj’tkas = Pibe; M. M. Flöjels; D. Flöitels. Jyden bruger under
tiden »Fløjt« som Skæmtenavn til Pibe; man har også Ud
trykket: »du ka stek di Prf in o gyr an te an Fløj’t!«

Forvesstes = Forklæde M. M.; D. = Vest.
F os li n = Bøsse, Prædiken, Prædikensbog; D. Fosling = Ar, Mærke, 

Aftegn; Bæger, Dram; et Gjerde, Dige; alt hvad der bages ell. 
steges i en Stegepande: Pandekage, o. d.; hvad der tages og 
nydes på en Gang; en Pibe Tobak, en Snaps, en Kop Kaffe, 
en Dosis Dråber, en Mundfuld, en Skefuld o. s. v.

Fuifkar = Ild, Tørv; M. M. Funker; D. Funkes; funker == brænder, 
antænder, steger, koger. Af Tysk Funke»

fæn, i — itu; D. ifen.
Få'Ionsnii], = Forhør; D. forlunser = hører, forstår; forhører sig, 

fritter. D. har Forsmæ = Forhør, Rettergang; S. forlunsa = 
forstå. Af lunser = hører.

få'pas = sælge; fåpasat = solgt; fåpasas sælger; D. forpasser = 
sælger.

Gal'lrna = Høne; M. E. Gallien; M. M. Gallin; D. Galline Af Ro
mansk Gallina.

Ga*nis = Gås. Måske af Tysk Gans.
Gastars = Korn; M. E. Gaster; M. M. Gastning; D. Gastes = Korn 

(undtagen Boghvede). Jvnf. Tysk Gerste = Byg.
Gin’tar = Familie, Folk; M. M. Ginter; D. Genter. Af Italiensk Gente 

= Folk.
G la-rum = Glas (Ølglas etc.); Gla-rum Knop = et Glas Brændevin; 

D. Giarm; Glarmfakker = Glarmester; S. Gla(d)rum. Af Giar. 
Glenstar = Vindue; M. E. Glenster; M. M. Glimster (og Glins = 

Glas); D. Glimster; K. Glenserich.
Gottels* = Sukker D. Jvnf. Gotter.
Gram’ak = Hånd; M. E. Grammak; M. M. Grammek; D. Grammik. 

Jvnf. Grams og gramse.
Gro flin = Gpyde; M. E. og M. M. do.; D. Grofning; S. Groffe. Kan 

måske jvnf. med jysk Gro’f og Grow* = Grøft, Grav og Grube.
Gro-lar = Gryn; M. E. og M. M., D. og S. do. I en Sætning, E. T. K. 

har optegnet, betyder Groler Grød. Se Klengengroler.
gråw’tum = stor, tyk o. s. v.; M. M. gråwtom = fornem; D. grod- 

rum = stor. Af Jysk gråw.
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'Gråw’tums'fosliri = Skinke.
'Gråw’tums'kas = Herregård. (D. Skruppekass). 
«Gråw’tums'bens, G-maj* = Gårdmand og Gs-kone. 
'Grow’tums'skrolar = Degn.
Gr os'bi ngs = Herredsfoged M. M. Af Tysk grosz og Bins, 
grumslak = frugtsomlig. Dén Dil* æ grumslak = den Pige er frugt

somlig; D. grumslinglak. ?
Grumsliq, = Barn. Fit—ar; M. E., M. M. og D. do.; S. Gromsing. 

Mulig af Grums. (Små-Affald eller Hentydning til »snavsede 
Unger«).

Grön’ikar = Kål. De wa kwant Grön’ikar = det var gode Kål; 
(i Jysk er Kål Flertal!). M. M. Grönninger D. do. Af grøn eller 
mulig tysk Rotvelsk (Grunnert).

Gårdkas = Gård M. M.
hans'nu’asas = ham, han, hans; D. hansnoses.
Hæ’ras'bens = Herredsfoged. Se Grosbings. 
hig’al = her, hid; D. higgel.
Hof = Brød; M. E., M. M. og D. do.
Hôl’kas = Flaske; M. M. do. = do., Kande; D. Holges; S. Holkus 

= Potte, P.mål. Jvnf. gi. Dansk Holk.
huifk, o = at sove, sidde, ligge, opholde sig. De hurfkar dæ* = det 

ligger der. Æ olm’ast Maj* huifkar ve æ Féjliq, = den gamle 
Kone sidder ved Kakkelovnen. O huifk o æ FéZ’tas om æ Swas 
= at ligge ude (på Marken) om Natten. (M. M. har hunk = ro); 
D. hunker.

hæ’k, o = at få. Æ Maj* hurfkar i æ ByZtas, få hin'nu’asas hå hæ’ka 
an Grumsliri = Konen ligger i Sengen for hun har fået en 
Lille; M. M. hækker = stjæler, stjal; D. hægger = haver, får.

Höw’l = Hund. Hå dinu’asas ty’rat æ Höw’l = har du set Hunden?; 
M. E Høwel; M. M. Hæwl; D. Høvl.

itvis* = itu D.
Jæn’ikan = Djævelen. Jæn’ikan nø’k di'nu’asas = F. tage dig; M. M. 

Jænniken; D. Jenniken; S. Jennik.
Ka’los = Bryllup, blive gift. Di hå Ka”los i Dæj’s = de bliver gift 

i Dag; M. E. Kaloss; D. do. Jvnf. Lat. collatis, = Sammenbringen. 
Kal-siqar = Støvler. En Par K.; M. E. Kalslinger; D. Kalsling. Kals- 

lingfakker = Skomager; S. Kalsiog — Sko. Jvnf. Ital. Calzo.
Kan’tas = Sukker; M. M. Kantes. Jvnf. Kandis — ; andet Sukker 

kendte man forresten ikke her i ældre Tid.
Kam’pas = Sten; M. E. Kampers; D. Kambes; S. Kampus. Jvnf. 

Kampsten.
Kas = Gård; D. Kass = Gård, Hus, Hjem. I Kass = hjemme. Til 

Kas = hjem. Jvnf. Ital. Casa.
kis ti* = hastig, straks; Msk, rask, munter. Vel det samme Ord, 

som forekommer i »kisteglad«.
kiw’ik = køn, smuk; miar o. mjæst kiw’ik i 2. og 3. Grad. De æ an 

kiw’ik Maj* = det er en køn Kone; M. M. kiwwek.
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Kjellerdie = Spisekammer M. M.
Kjes = Pude M. M. Jvnf. Tysk Kissen. 
Kjowlpoj- = Kjole; M. M. Kjolepoj.
kjæm’tør = kommer. Kjæm’tør di'nu’øsøs e’t = kommer du ikke?; 

M. E. kemper; M. M. do. kjemt = kom; D. kimter.
Klengergroler (mæ Smigs i) = Boghvedegrød (med Smør i) E. T. 

Kristensen, Sktgr. III, s. 190.
Kleqør'hof = Sigtebrød; M. M. Klingerhof; D. Klinger = Hof. Hos 

D. betyder Klinger Boghvede; K. Hof = fint Brød.
Klinger = Smed M. M. D. Klinker. Af Lyden.
Klin’tøs = Tøj (uldent), et Klæde; M. E. Klinders = et Tørklæde 

D. Klindes = do.
Klippes* = Saks D.
Knaspør = Karl, Knægt; M. E, M. M. og D. do.; S. Knaspert. Tysk 

Knabe.
Knæwals = Dreng; D. do.
Kno’p = Brændevin; D. Knop. T. rotv. Knup.
knusar = kender. A knuser di'nu’øsøs göt = jeg kender dig godt; 

M. M. og D. do. Af Romansk cognoscere.
kom’p = købe; kom'pør = køber. A wa niør ve æ Biqs o kom’p 

mæ (mi'nu’øsøs) øn Hol’køs Snævørt = jeg var nede hos Manden 
og købe mig en Flaske Brændevin; D. kumbeler. Af Romansk 
comparare.

Krans = en Mark; D. Krans = en Mark, et Markstykke; S. do. = 
Ort, Mark. Jvnf. »Kransmark« (»Frivilligt Offer«) 1808.

Krom’ik = Ko (Hornkvæg i det hele taget). Fit. ør; M. E. Kromak; 
M. M. Kromæk; D. Krummik; S. Kromma. Navnet er en Hen
tydning til de krumme Horn. D. har også Navnet Hornikkel. 

Kræ’kas = Kød; M. E. Kræk’ers; M. M. Krækkes = Flæsk; D. Kræges. 
Krøl’ = Uld; M. E. Krøll; D. Krølles = Hår, Uld, Laad; S. Krølles. 
Kul’tas = Kniv; M E. Kuldes; D. Kultes; S Kultrum. Aflat. Culter. 
kwant = god, godt o. s. v. være god. De æ an kwant Dil’ = det 

er en god Pige. O kvant Væn’ør = at spille Kærester. Di 
skæj’tar mæ hwær'anar, di ar nok kwant Væn*ar = de løber 
(går) med hinanden, de er nok Kærester; M. M. kwant; D. quant 
= alt, hvad der duer; S. kvant = smuk, god.

Kwart = Melmad. En beslåen Kwart = et Stk. belagt Smørogbrød 
M. M. Disse Ord og Talemåden er vel nærmest moderne Vaga
bond-Jargon.

ky’ar = kåd, overgiven. Kasper brugte en Gang dette Ord i Retten 
— ingen forslod dette gamle Ord, der forlængst var gået af 
Brug rier i Egnen. Jvnf. F. kyde.

Kykkes = Kylling M. M.
Kôj’t-ar = Penge, Skilling. 'Gråw’tums'kqj’t = en Dobbeltkrone. A vel 

gjaan ha dæ te o skæjt dæ* hæn, a vel gi dæ an Par Köj’tar for 
at = jeg vil gærne have dig til at løbe derhen, jeg vil give dig et 
Par Skilling for det; M. E. og D. Køjter; S. Kiöiter; F. Köjter.
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lak = syg, dårlig, fordærvet o. s. v. De wa not lak Hof = det var 
noget dårligt (mislykket) Brød. Ordet føjes ofte til et andet for 
at udtrykke en mangelfuld eller sygelig Tilstand f. Eks. bu’tlak 
= sulten, byslak = tørstig o. s. v.; M. E., M. M. og D. do.; S. do. 
= ond, slet, ussel. Af dansk Lak = Lyde eller mulig fra tysk 
Zigeunerspr. lako = let, ringe.

Lakkeri = Tugthus D. og S. ?
la’kas, o = at skændes. Han lak’a mæ u r = han skældte mig ud. 

Bruges også om Hunde, der gøer: æ Höw’l go’r o la’kar ut 

ve æ Dwaliu = Hunden går og gøer udenfor Porten.
Limels = Lærred M. M.; D. Limes = do., Linned.
Limsk = Skjorte, Særk; M. E. Limster, der også betyder Skørt — 

han har desuden Formen Limask for Særk; D Limsk.
Loj’ak = Hår. Han hår «ot kiw’ik Loj’ak = han har noget smukt 

Hår. Smign. lodden.
Lo’kas = Hår. Begge Ord kan jvnf. med Lokker.
Lokas = Hul; D.Lokkes. Deraf Nø’kal'okas = Tyvehul, Arrest. Jvnf. 

tysk Loch.
Loq,al = Lys. Af lang (Tællelys); M. E. Longmand; M. M. Lowman; 

D. har foruden Lovman = Lys, Lampe; Lovkass = Lygte og 
Lovmansdings = Lysestage. Lov (man) af Lue.

ludum = lyve, bilde ind; D. Luttrum = Løgn, Liv og Luttrumer 
= Løgner. Ordet er måske dannet af Udtrykket »lutter Løgn«? 
eller af romansk ludere (lege).

lunsar = hører — i Sammensætningen Få'lun’sniii = Forhør; D. 
lunser; lunselak = døv; S. lunsa. Af Rotv. lunzen.

lut = ræd. Æ di'nu’asas lut for o skjoj*? = er du ræd for at gå; D. do. 
Madrum* = Moder D.; S. Matrum. Af Lat. Mater.
Maj* = Kone, Moder; M. E. Maj’, D. Maie.
mem’ask = lille, små, få o. s. v Mi'nu’asas hår mem’ask Köj’tar = 

jeg har få Penge. Æ de di'nu’asas mem’ask Grumslirfar = er 
det dine små Børn? D. mimisk.

mi'nu’asas — min, mig o. s. v. ; M. M. do. (i Sktgr. står fejlagtig minen
sas); D. minnoses; S. minnus. Af tysk Rotv.

Mjaw’art = Kat. Dette Dyr kaldtes også Hushå r, og man fortalte, 
at Kjæltringerne fangede og åd den Slags »Harer« ; M. E. og D. 
Mj avert.

Mo’ris = Mund. O mo’ris = at kysses. Stek di Mo’ris = hold din 
Mund. M. E. Murres; M. M. har Morris = Smule — e bette 
Morris (o. Tid); D. Murris = Mund, M.fuld, en Snaps, en Tår; 
murriser = bruger M.; mukker, knurrer, gjøer, kyses. Jvnf. 
murre, knurre.

niggel* = ned D.; S. nikli = bort.
nø’k = tage, stjæle, plyndre; også at blive taget: o blyw nø’ka(t) = 

at blive arresteret; M. M. nøk = stjæl eller tag, giv(?) ; nøkke = 
stjal, stjålet, taget. D. nøkker; S. nökka. Jvnf. »an be’ta Nøk« 
= et lille Tag.
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Nøkker(e) = Tyv M. M. og D.
Nø’kal'okas = Arrest, Tyvehul, Tinghus. Hans'nu’asas æ nø’ka o 

huifkar i æ Nø’kal'okas = han er taget og sidder i Arresten; 
D; Nøkkelokkes. Se Lokas.

no'bas = nej. O blå*r nerbas = at sige nej, benegte. D. nobes; 
S. naben og namen. Jvnf. Ital. no.

Nå*sar = Næse. Elt. Nå’sasar. (D. Snøggert).
—nu’asas = en Tilføjelse til de personlige Stedord for at gøre disse 

ukendelige f. Eks. min'nu’asas (eller mi'nu’asas), hans'nu’asas, 
wå'nu’asas = jeg, mig, min, mit — han, ham, hans — vi, vort, 
vore o. s. v. D. har —noses. Af ældre nedertysk Rotvelsk, hvor 
jeg hedder minus og min minuses. Muligt et opr. Navneord, 
der er føjet til Ejendomsstedordet som Omskrivning for Per
sonen. Paralleller findes i Fransk <)g Tysk. Jvnf. Prof. Sand
feld-Jensen: Sprogvidenskaben s. 194.

öw’ast = Hoved (ikke Hat). Én hår æ Ska'pow’n o si öw’ast = 
man har Hatten på sit Hoved. Hos Dorph betyder O. derimod 
Hoved og en Hat Overman — af tysk Rotv. Obermann.

ô 1 m’a st = gammel. Dæ hurfkar an ôlm’ast Maj* ve æ Fæj’liq, = 
der sidder en gammel Kone ved Kakkelovnen; D.olmsk; S.oldri. 
Tysk Rotv. olders, oltrisch og olmisch.

om hor* = bort Skoie omhor = undvige D.
Pall'evrna = Dyne; M. E. Pallevin’; M. M. Pollevien; D. Polleviim. 

Af Lat. pulvinar.
Pariast = Tobak: M. E. Pankers; M M. Pankes; D. Panges; S. Pankert. 
Pa'téjdas = Kop, Gryde, Kande; M. E. Patejles; M. M. Partejles; 

D. Pateils. Fransk Bouteille, Spansk Botella = Flaske.
Pa'te’tar = Kartofler (D. Feldhyne, Matrill). F. Potet Jvnf. Norsk 

og Svensk Potet. Af Spansk Patata.
Pa’trum = Fader. D. Pa’drum; S. Patrum. Af Lat Pater, 
pek = stjæl M. M.
Pelikas = Hus M. M. Ordet er vel en Forvanskning af Pennekas 

= Opholdssted, Herberg D.; der også bruges af »Rejsende« i 
Sønderjylland (Pæn'kas).

Pelempu-er = Hus M. M., der føjer til: eft. tyske Kjæltringer. 
Pikling* = Søm D. Af pikke = småbanke.
Poj*(—ar) = et Klædningsstykke, Klæder — navnlig i Sammensæt

ninger f. Eks. Særfpoj-ar = Sengklæder, Tra’part'pöj-ar = Heste
dækner; M. E. Poj; M. M. Pojj—er; D. Pojer.

Pol’ak(—ar) = Lus; D. Pullik. Måske af pulle = småklø eller Lat. 
Pulex = Loppe? Utænkeligt var det ikke, at Pulex kunde være 
brugt søm Fællesnavn for Utøj og derfra blevet Navn på Lus. 

pom’p, o = at kærne (Stampekærnen !).
Po m’p'blæ’ras = Kærnemælk. 
Pom’p'swaHiiar = Kærnemælksvælling.
Po’rgas(—ar) = Gris, Svin; M. E. Porges; M. M Purkes; D. Purges. 

Af Romansk Porca.
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präg = stjæl M. M; der tilføjer: eft. tyske Kjæltringer. 
prekkes = syer M. M. (D. har stikler = syer, men Pullikprikker = 

Skrædder, >Luseprikker<).
Pri-mar = Præst; M. E., M. M. og D. do.; S. Primar. Tysk Rotv. 

Priemer.
Prrm'sti’an = Æg, (ordret: Præstesten); M. E. Primskonnere eller 

Primster; D. Primskunner. *
præwweler = snakker M. M.; D. præveler = taler, snakker. Med 

Navnet Præveliqvant betegner man ofte Rotvelsk og Kjæltring
sproget etc. D. har desuden: Prævelkass = Skole, Prævelbings 
= Skolemester og Prævelknævels = Skoledreng. Jvnf. gml. 
Italiensk paravolare (parabolari) — nu porlare.

Pul’tøsar = Grød; M. M. Pulterser; D. Pultes; S. Pultus. Af Lat. Puls, 
ravak = vred, gal. Æ Biqs blöw så ravak, da mi'nu’asas Maj* wa 

in* o røg’å*r = Manden blev så vred, da min Kvinde var inde 
og tigge; D ravik.

Rem’ekar = Fløde; M. E. Rimmiger; M M. Remmeker; D. Rimmeke. 
I Sktgr. III. s. 190 har E. T. K. Raliker: Sur Blæris mæ Ral- 
iker o = sur Mælk med Fløde på. Jvnf. Tysk Rahm.

Rimplinger — Pølser M. M.
Roa, Ru a og Ru a = 01; M. M. Rue; D. Roï.
rol’ak, o = at køre, age. Wa di'nu’asas åp o rol’ak mæ æ Biqs? = 

var du oppe at age med Manden; D. Rulliker. Af rulle.
Rål’ik = Vogn; M. M. Røllik; D. Rullik.
røg’år, o = at tigge. A wa u r o røg’år ve æ Tul er i Dæj’s = jeg 

var ude at tigge hos Bønderne i Dag; M. M. rægår—er = tigger 
OK Tigger; D. reggårer; Reggårer = en Tigger. Jvnf. Lat. rogare. 

Ro’kas = Frakke, Skørt; M. M. Rokkes = Skørt; D. Rokkelpoi = 
Kjole, Kofte. Af tysk Rock.

Rons = Drengebarn. >Du komør ta o gi mæ an Flask Bræ’nvin, 
få mi Ku’øn hå fåt an Rons!« sagde en Kjæltring til en Køb
mand. Jvnf. ron’i — Ron'væjar.

rot = ikke M. M.; D. do. = ikke, intet, ingen.
Ruller* = Mølle. Rullebings = en Møller D. Jeg har hørt Ud

trykket 'Rullebiris'kas = Mølle eller Møllerens Hus. K. Roller. 
Ruskals = Hø, Halm, Tag; M. E. Ruskels; M. M. Roskels = Hår 

eller Halm ; D. Ruskes. Jvnf. at ruske.
Sawwer = Snedker M. M. Af save.
séZ'hor = putte, gemme. A hår séZ'hor(n) de = jeg har gemt det. 

SéZ'hor jæ'nu’asas = put jer!; M. M. salhoer: No kjemter dær 
en Grosbings, salhoer di Bæis, å la ham et tyer, te do rægårer 
= nu kommer der en Herredsfoged, hyt dit Skind og lad ham 
ikke se, at du tigger ! D. sølhorer eller sælhorer = dølger, for
varer, gemmer. Jvnf. Rom. celare

Sjarfart = Kirke; M. M. Sjangert = Kirke (synge, Sang); D. Sjam- 
mert.

sjarm, o = at synge. Æ Knæw’øls go’r o sja rmør = Drengen går
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og synger; M. M. og D. sjarmer. F. sjarme = larme (d. v. s. 
Råben og Støj).

Ska'bil* = Lade, Lo; D. Skabelle.
Ska'pow’n = Hat, Kasket; M. E. Skapoen; M. M. Skapown(—er); D. 

har Overmand, Stadi og Kristadi. Jvnf. Fransk Chapeau.
skæj’t, o — at gå, løbe. Sidste Ord bruges i daglig Tale ofte i samme 

Betydn. som gå. Skæjt hèn te æ Skrålar = løb (gå) hen til 
Degnen. Skæj’tør di'nu’øsøs ø’t snå’ør? = går du ikke snart; 
M. M. do; D. har skoie(—r), der vel er samme Ord. I Saml. t. j. 
Hist. o. Top. III. 1870.131 findes skajet og skae = løbe om på 
Betleri (Skjernegnen). Jvnf. at skeje ud og Skøjter (Jysk Skæj’tør). 
F. skeje, skejte etc.

Skjæ’røs(—ør = Skarnsmenneske, én man ikke kan lide. De æ an 
Skjæ’røsør, dæ’ skæj’tar = det er et Skarnsmenneske, der går; 
D. skæres = skarns, skelmsk, slet o. s. v.

Skj æ’røsbir|s = Stodderkonge.
Skbj’ak = Fod. Fit—ar = Fødder, Ben; M. M. Skåjjik (—er).
S ko ja r = Kjæltring (egentlig den vandrende). Mi'nu’asas ka tyar, 

di'nu’øsøs æ an Skoj’ør = jeg kan se, at du er en Skøjer; M. M. 
Sköjjer = Kjæltring, Rejsende; D. Skoier; Svensk Skojare; 
Norsk Skøjer; Holl. Schooyen. Af skoj = se skæj’t.

Skok = Marked. Kjæm’tar di'nu’øsøs e’t te Skok? = kommer du 
ikke til Marked; D. Sjok.

Skrantninger = Ærter M. M.; D. Skantling = Ært. 
skru’, o = at parre, borer; D. skruer; Skrue—Dili = Skøge. . 
skrulak = parringslysten; M. E. do.
Skrålaf = Degn; M. E., M. M. og D. do.
skun’ar, o = at skide. En Skun’ar = en Lort; dette Ord bruges 

også som Skældsord; M. M. Skonner; E. T. K. har Skom’ (Din 
Skom’, do hå flon’dst i æ Sæng!) i Skgr. III. s. 190; D. skunner; 
Skunt = Skarn, Møg, Skunteri — Slaveri. Af Tysk Schund.

Slaii’art = Aal; D. do. — også en Snog.
Slubbersør = Suppe M. M. Jvnf. at slubbre i sig.
si om, o = at slumre, sove; D. slummedirer = sover; Slumkass = 

Opholdssted, Herberg. K. Schlummer = der Schlaf.
slomlak = søvnig. Slom ar di'nu’øsøs? a æ åså slomlak = sover 

du? jeg er også søvnig.
Smis(a) = Smør; M. M. Smings; D. Sming; E. T. Kr. Smigs (Sktgr. 

III. 190). Vel af Tysk schmieren = smøre.
Smisøhof = Smørogbrød, Melmad (M. E. har Smishof = Smør — 

må være Fejl).
Smunker — Fedt M. E.; D. Smungert eller Smunges = Fedt, Tælg. 

K. Schmunk = Schmalz oder Butter.
Smælemer* = Tatere, Zigeunere D. I tysk Rotv. har man For

merne Schwaelemer, Schmehlemer etc.
Snél kas = Arrest, Tugthus; D. Snelkassen.
Sneiler* = Bøsse D.
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Snævart = Brændevin. Snævart-H ôlgas = Brændevinsflaske. 
Sno’ris = Ægkage; M. M. Snurris = Pande, Flæskepandekage; D. 

Snurris = en Stegepande, en Rok.
snurriser* = spinder D. Jvnf. snurre.
Snøggert* = Næse, Snude, Tryne. Purges-Snøggert = Svine- 

Tryne D. ; F. snøge — snøggre og Snøgger.
S nös lir} = Nøgle. Hå’r di'nu’asas e’t an Snöslii} te o dKs æ Dwal’in 

op mæj? = har du ikke en Nøgle til at lukke Døren op med? 
D. har Slytling. Tysk Schlüssel. Platt. Slötel.

So'biijs = Sognefoged. Har vel oprindelig heddet Sogne-bir^s; D. har 
Brunnebings.

Span’(el. if)asar = Suppe. Swém’ak'span’asar = Gjeddesuppe; M. E. 
Span nerser; D. Spannes. Jvnf. Spranges.

Sprang-et = Salt M. M.; D. Spranges; K. Sprunkert.
Springert* = Væder D.
Sprætling = Lagen M. M.; D.do. Af sprede ell. brede. Jvf. Jysk Bræsal. 
Steg’as-ar = Nål(-e), Hosepinde. Hun do’ka hin'nu’asas an Steg-as 

o fæk an kwant Dog’als = hun (Kjæltringkvind) gav hende 
(Bondekone) en Nål og fik en god Almisse. D. har stikker = 
syer og Stikler = Skrædder samt Nagges = Nål.

Ste’kasar = Svovlstikker. Ordet lyder undertiden som Ste’k— o. t. a. 
Tider som Steg’asar.

ste’k si Mo’ris = holde sin Mund. Ste’k di (di'nu’asas) Mo’ris, no 
kjæm’tar æ Bir^s te Kas! = ti stille, nu kommer Manden hjem!

Ston’is = Kæp, Stok; M. E. Stunders; M. M. Stonnis; D. Stunnes 
Jvnf. F. Stonnis.

Stormbu’(a)las = Købstad; D. Stormbolis.
Stra'bi’n = Stue; M M. do.; D. Strebiin = Stue, Kammer, Værelse, 

Bod; Overstrebiin = Overstue, Loft.
Straj’ikar = Hoser, Strømper; M. E. Strajk; M. M. Stråjjik(er); 

D. Straig; K. Sträfling. Jvnf. Tysk streifen.
Strångeler = Ål M. M.
stuZ’t, o = at narre, kurere(?) Mi'nu’asas Maj* wa hæn* o stuZ’t dén 

Tul e'maj* min Kvinde var henne at kurere (eller narre) den 
Bondekone. I adskillige Tilfælde faldt de to Handlinger sammen ! 
D. stulter; Stulteri = Bedrageri, Kneb; S. stultra. Af Lat. stultus. 

StyZtar = store Messingnåle til at fæste et Klæde sammen med. 
Kjæltringerne lavede selv disse Nåle — Hovedet ved at snurre 
Tråden nogle Gange rundt på Nålens øverste Ende. Sådan 
Nåle brugtes som »Gaver« til Bønderne.

Ståltvallen = Forklæde M. E.
S wa Hq, (—ar) = Vælling; M. M. do. Navnet er mulig en Parodi på 

varm Vælling; man siger f. Eks.: Uha hu di ViZ’in æ wa’rm 
di trærfar te o suais (eller swå las) = uha hvor de(n) Vælling 
er varm, de(n) trænger til at svales.

Swa(r)s, i = i Aften, Nat; M. M. Swas; D. Svas; K. Schwarza, Schwerze 
= die Nacht oder Dunkelheit.



92 KJÆLTRINGSPROGET

Swem’ik og Swøm’ik = Fisk. O swem’ak = at fiske; M. E. Svim- 
mak; M. M. Swemmek-er = Fisk, Fisker og fiske; D. Svømmik 
= Fisk; svømmiker = fisker, meder. Tysk Rotv. Schwim- 
merling.

Syw’art = Penis; D. Sjuert. Måske af styw (stiv)?
Sæiipôjar = Sengeklæder.
Te’kart = Klokke, Ur; M. E. og M. M. Tikkert; D. Tiggert; K. Ticke. 
To’kal = Bord; M. E. Tokker; M. M. Tokke); D Tokkert.
Tran'man = Ost; M. E. Tranmæn; D. Tranman.
Tra’part = Hest; M. E., M. M. og D. Trapperi; trappiken = ridder; 

K. Trappert. Af Tysk trappen = at trave.
tras = tre; D. do.
Triller = Tallerkener M. M.; D. Tcllirum. Jvnf. Trille = en rund 

Skive.
Trin’tals = Pølse. M. E. Trinteis; M. M. Trindels. Af. trind (rund) 

D. har Længling — K. Långling.
TromTa’kar = Spillekort (at lave Trumf med'; D. Trumffakker. 
Træplii],ar = Træsko; M. E. Trevling; D. Tritling(er) = Sko, Fodtøj; 

K. Trittling.
Tula(—r) = Bonde, Bønder. Tula'biqs = Bondemand; Tul'a'maj* 

Bondekone; M. E., M. M. og D. Tulle;-r).
Twindels = Rok M. M. Af tvinde.
twi’s = to; M. M. twe; D. tvis — itvis = itu. Tysk Rotv. zwis.
Twærman = Garn; M. E. Tverman; M. M. Tvermand (optegnet af 

M. men findes ikke i Sktgr.); D. Tverm = Garn, Tråd. Jvnf. 
Tysk Zwirn.

Ty’rik(—ar) = Øje, Øjne. M. E. Tyrik. (D. har Okling — vel af 
Nedertysk ôk = et Øje). K. Dirling og Tirelinge.

tyar, o = at se. Han tyar kwant mæ hans’nu’asas Ty’rikar = han 
ser godt med sine Øjne; M. M. tyrer = ser; D. do. og tyrlak 
= blind.

U dos = ud; D. utes.
Vantes = Væg M. M.; D. Vantes og Vandrum = Væg, Mur; S. Vantan. 

Af Tysk Wand.
Vi’trum = Sti, Vej; M. E. Vidrin; D. Virum, der betyder Vej, Vejr 

og Vind.

D’hrr. Professor Sandfeld Jensen, Adjunkt F. Ohrt og Dr. phil. 
H. Ussing, der, hver for sig, har gennemset Afhandlingen, skylder 
jeg Tak for flere Rettelser og Tilføjelser.



KJÆLTRINGSPROGET 93

Kasper Madsen.

Kasper Madsen.
I et Kjæltringhus i Mørup, 

Rind Sogn ved Herning, 
»hæ’kø« An Mar>»Mæstør«, 
»Tænd« eller »Skre« An 
Mari, som hun også kaldtes, 
d. 4. Febr. 1841 en »Grums- 
ling«, der efter Far-Faderen 
blev kaldt Kasper — det 
var nemlig en »Knæwøls«. 
Men da Drengen under sin 
Opvækst »bløw’ an Stø’k 
møndø Slog«, kaldte Folk 
ham »Kjælle«-Kasper, og 
dette Kendingsnavn har han 
siden beholdt.

Faderen, en ret skikkelig 
Mand, var Blikkenslåer og 
Glarmester; han døde, da 
K. var 5 År, og nu »skæj’fa«

Drengen rundt med sin Moder, imellem han tjente hist og 
her, indtil han blev voksen.

Kasper er raceren. Så langt man kan følge hans Slægt til
bage, var dens Medlemmer Kjæltringer både af Navn og Gavn. 
Selv har han »skæj’tø o røg’årdt«, nu og da også »stuZ’to æ 
Tulør«. Altfor ofte omgik han Budet: »I dit Ansigts Sved 
skal du æde dit Brød«, idet han fandt, det var meget lettere 
at tigge end slide sig til Føden, og da han på sine Vandringer 
undertiden samlede et og andet op, som han burde have ladet 
ligge, blev han »nøk’at« en Gang imellem. Ja, han har så- 
mænd siddet i »Nøkø'lok’øs« en Snes Gange — alligevel hører 
han til de små Tyve; men det er jo netop også disse, man 
hænger! Hvor havde hun dog Ret, den gamle Kone, der en 
Dag sagde til mig: »dæ æ mand, dæ æ møj rengør end æ 
Kjæltringør!«

Kasper var snart »kwant Vænør« med én »Dil« og snart 
med en anden; han har dog også haft rigtig »Ka’los« i »æ
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Sjaifort« i Rind med tilhørende »Pri-mor o Skro lar«, og såvel 
hans »Dilor« som »Maj'or« har »hæ’ko Grumslingar«, hvoraf 
de fleste nok er »du’st« nu. F. T. lever han som gammel 
Enkemand i den yderste Ende af »Sandagerland« ved Herning. 
Hans kæreste Omgangsfæller er hans »Snævort-Hol’kos« — 
når han har »Koj’tør o beri m mæj , og Købmanden vil »fåpas 
ham an Hol’kos Blankos«, er han nemlig ikke Afholdsmand — 
og så hans »Höw’l«. Hans Indtægter er små, men hans Krav 
til Livet står i Forhold dertil. Af Kommunen oppebærer han 
en beskeden månedlig Gage på en Snes Kroner, og så har han 
en Smule Indtægt ved sin Handel med Hunde, Bliktøj (pr. 
Kommission) o. lign, samt en måske betydeligere Indtægt i Form 
af Naturalier ved at besøge gamle Bekendte på sine periodiske 
Vandringer.

Når Kasper, rimeligvis om få År, har sat sin »Ston’is« hen 
i Krogen for sidste Gang, og han er puttet i »æ FéZ’tas«, da 
er Kjæltringerne her i Egnen en Saga — ikke således at forstå, 
at der ingen Efterkommere findes mere af disse Folk; men 
»Kasten« er forsvunden i Kraft af: »Arbejdet adler!«



Folktro och sägen 
hos Evald Tang Kristensen. 

Av K. Rob. V. Wikman.

N GOD DEL av Evald Tang Kristensens mansålderlånga 
gaming såsom folklivsforskare har varit ägnad åt säg

nens och folktrons värld.
Det ligger ett kvart sekel i tiden mellan »Jyske Folkesagn« 

-(1876) och »Danske Sagn«, som påbörjades 1892 och avslu
tades 1901. Däremellan har Evald Tang Kristensen utgett: 
»Sagn fra Jylland« (1880), »Sagn og Overtro fra Jylland« (1881, 
1886, 1888), »Skattegraverens« sex årgångar (1884—1889) och 
dess »Efterslæt« (1890), mindre ting att förtiga. Denna väldiga 
skörd av sägen och folktro, som är ensamstående i Skan
dinavien, har föregåtts och efterföljts av långa års samlar- 
möda, som avsatt ett avsevärt folktromaterial även i de båda 
serierna av »Det jyske Almueliv«, av vilka den första utkom 
redan 1891, den senare 1905 av trycket, och det »Tillæg«, i 
verkligheten en tredje serie av arbetet, vilket som handskrift 
förvaras i Dansk Folkemindesamling.

Det stora verket är likväl »Danske Sagn«, vars sju sido- 
starka band innesluta mellan 13- och 14-tusen nummer av 
sägen och tro, och vilket inrymmer ej allenast Kristensens eget 
ofantliga material utan även Svend Grundtvigs samlingar 
samt en del äldre källor i tryck och handskrift. De viktigaste 
bland de sistnämnda äro det danska prästerskapets till Ole 
Worm insända berättelser samt Resens, Syvs, Bircherods och 
Monrads 16- och 17-hundratals samlingar.

Evald Tang Kristensen kallar sin uppgift det skrivande 
mellanledets mellan berättarna och den vetenskapliga gran
skaren. Han upprepar först som sist, att samlaren måste 
vara trogen mot folktraditionen. Redan i företalet till det
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1876 utkomna verket »Jyske Folkesagn« säger han: »Slige 
Samlinger maa være ægte for at kunne have noget Værd. De 
maa fortælles igen, som de ere hentede af Folkemunde«, säger 
han; »intet maa udpyntes eller rettes«. Denna grundsats har 
han ständigt följt under sin halvsekellånga samlarverksamhet. 
Den bästa karaktäristiken av sina samlingar har han själv 
gett, då han förklarat, att deras styrka ligger i »denne stil
færdige og jævne Meddelelse«. Hans uppgift har förblivit Lika 
anspråklös som krävande, anspråkslös, emedan den fordrat en 
mästerlig självinskränkning till själva »samlandet«, krävande, 
emedan den fordrat ett livslångt metodiskt arbete i sanningens 
tjänst. Om det är forskning att på detta sätt bringa i dagen 
det egna folkets okända skatter av tro och sed, saga och sång, 
så är Evald Tang Kristensens gärning sannerligen en foster
ländsk forskargärning vida betydelsefullare, vida djupare ingri
pande i nationens liv än massor av akademisk vetenskap. " 

»Sägen« och »folktro« hos Kristensen kunna inte skiljas åt. 
Folktron antar i allmänhet i hans uppteckningar sägnens vid 
orter, personer och tider bundna form. Sägnerna äro endast 
individualiserade fall av folktron, »fluktuerande variationer«, 
om man vill överföra denna term från den modärna biologien 
till folkkunskapen. Men det är fördenskull inte det historiska 
i sägnerna, som Kristensen fäster sitt intresse vid, utan folk
tron, »der danner Grundlaget for Størstedelen af Sagnene, 
hvilke altsaa kun ere videre Udformninger af hin«. (D. S. VI, 
2, 628). Samma tanke har han gett uttryck åt redan i företalet 
till den första sägensamlingen. »Jeg agter ikke meget paa, at 
sælve Sagnformen skal være bevaret i Slægtrækker«, förkla
rar han, »naar blot Grenene paa Sagntræet, der skyde Bladene 
og bære Frugterne, ere af samme Art som Roden, saa er det 
lige meget, om Sagnet dannedes i Gaar; er det ægte og fyl
digt, saa har det samme Værd«. Orden äro i flere avseenden 
betecknande för Evald Tang Kristensen. Det är icke de 
individualiserade variationerna av folktron, som i första hand 
få betydelsQ för honom. De provinsiella olikheterna mellan 
en sägen från Vendsyssel och en sägen från Bornholm undgå 
visserligen inte hans intresse. Men det är själva folktron, 
som ligger i blickpunkten för hans forskarsträvan. över huvud 
torde man väl kunna säga, att det typiska i företeelserna
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ligger Kristensen närmare än det individuella, det psykologiska 
närmare än det historiska. Detta hänger samman med hans 
sätt att se verkligheten och återge den. Han inriktar sig icke 
på verklighetens sammanhang; han arbetar icke med sam
manhängande skildring. Kristensens verklighetssinne är hellre 
av det slaget, som spränger sönder det enskild^ samman
hanget för att ge varje faktum starkare pregnans. »Det jyske 
Almueliv« är ett enda stort exempel på detta. Men härunder 
ligger hos Kristensen utan allt tvivel ett utpräglat sinne för 
folktrons oändligt rika och växlande former, för allt det rela
tiva och individuella i denna tro, om vilken han har en per
sonligare kännedom i första hand än någon annan nu levande 
dansk man. I hans uppfattning ligger för mycket av bondens 
— och varför icke just den jutske bondens — realism, för att 
han uteslutande skulle fatta folktron uti dess allmänna gestalt 
såsom folktanke eller folkbruk. Ville man ävlas att sätta 
Kristensens uppfattning av folktron i förbindelse med modärna 
etnologiska teorier, kunde man säga, att den ligger lika långt 
från det historisk-geografiska betraktelsesättet som från det, 
vilket i folktron ser en uteslutande social företeelse.

Ett litet exempel skall illustrera förhållandet mellan »tro« 
och »sägen« hos Kristensen. Jag väljer ut det lilla kapitlet 
om »Sejrsskjorten« — den svenska motsvarigheten benämnes 
»segerhuva« — i »Danske Sagn« (VI, 2, 418 f). Bland de 
elva småstyckena i kapitlet ha inte flere än två eller tre folk
trons allmänna form:

Somme børn fødes i en sejrsskjorte, og denne bør man om
hyggelig gjemme, da den værner mod skud, smitte og andre farer.

De børn, der er født i sejrssærk, er skudfri, når de har sejrs
særken hos sig.

Dem der er født i en sejrsskjorte, de er ikke til at overmande. 
Holger Danske var født i sådan én.

I den sista uppteckningen tar sägnen redan vid (Holger 
Danske). Alla övriga uppteckningar ha sägnens form. Jag 
citerar som exempel endast en:

Det var den gamle Mads Jensen i Risby, han red engang hen 
ad vejen. Så var der én, der skød efter ham, og han blev også 
ramt, men kuglen gik kun gjennem ydertrøjen og nattrøjen. 
Så tog han og red tilbage med den til manden, der havde skudt, 
idet han sagde: >Du skal ikke ulejlige dig med at skyde efter

7
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mig mere«. Manden blev helt forbløffet, da han fik sin kugle 
igjen. Men Mads Jensen var også født i sejrsskjorte, og den 
havde han gjemt

Till grund för sägnerna ligger folktron: »Troen bærer Sag
nene frem«, såsom Kristensen säger. Sägnerna äro endast 
topparna på folktrons världshav. De flesta bland dem för
svinna lika hastigt som de kommit. Ingen vet vart. Men 
andra bäras av vågorna långa vägar. De flesta sägnerna om 
segerskjortan äro av samma slag som sägnen om Mads Jensen 
— lokala, utan egentliga avläggare och sannolikt tämligen 
nybildade. Andra åter äro vida spridda, gå igen i många 
varianter och kunna räkna hög ålder. Exemplet med Holger 
Danske här ovan är betecknande i all sin ringhet.1)

Härmed äro vi inne på frågan om varianterna. Hela folk
loreforskningen, vare sig den strävar till psykologisk tolkning 
eller söker historiska sammanhang, bygger på studiet av 
varianter. Folktron utgör inte något undantag från regeln. 
Kristensen har genomgående ägnat variantmaterialet all den 
uppmärksamhet, som dess vetenskapliga vikt och värde kräva. 
Behandlingen av varianterna visa framför annat hans trohet 
mot traditionen. Vända vi åter till vårt exempel med »Sejrs
skjorten«, så ha vi där ett typiskt belägg på, huru folktron 
varierar. I denna lilla samling av folktro kunna vi i detalj 
studera variationerna: personen, som bär segerskjortan, drabbas 
ej av smitta och andra faror — kan ej övermannas — 
blir hård för skott — blir rik o. s. v. Gå vi återigen exempel
vis till sägnerna om Holger Danske, så skola vi finna, huru 
en sägen kan variera. Det är en inte så alldeles ringa skillnad 
på folktrons och folksägnens sätt att variera : folktron varierar 
såsom den primitiva religion och magi, som den i själva 
verket är, folksägnen åter varierar såsom folkligt berättelse
stoff enligt episka regler (episke Love, OIrik, Moe). Men denna 
i folktroforskningen djupt ingripande fråga hör nu engång 
icke hit.

Däremot, står en annan sak i samband med sättet att be
handla varianterna, nämligen orthänvisningarna, utan vilka 
variantstudiet vore omöjligt eller nästan omöjligt. I allmänhet

x) Jämför t. ex. Holger-Danske-sägnema hos Kristensen, Sagn og Overtro II, 1. 
386 f; D. S. II, 331-339.
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har forskaren jämförelsevis lätt att, särskilt med ledning av 
Kristensens listor över sina meddelare, leta ut var hans upp
teckningar äro hemma. Undantag givas ju. På samma gång ge 
oss dessa förteckningar, framför andra de stora förteckningarna 
i »Danske Sagn< och »Det jyske Almueliv«,1) en aning om om
fattningen av Kristensens samlarverksamhet på segnens och 
folktrons fält. Men framför allt visa de hans pietet mot den mång
hövdade skaran av sagesmän, detta danska folk, som eljest 
i namnlös tillbakadragenhet från mansled til mansled har gömt 
tron i sitt hjärta och burit sägnerna på sina läppar.

För att få en överblick av det stora sägen verk et »Danske 
Sagn« gör man klokt att vända sig till den första i raden 
bland Evald Tang Kristensens sägenpublikationer, »Jyske 
Folkesagn«. Sedan den utgavs, har sägenmassan vuxit många 
gånger om, men den inre ordningen av stoffet har förblivit 
orubbad. Samma anordning finna vi även igen i samlingarna 
»Sagn og Overtro fra Jylland«. Frånser man smärre omflytt
ningar i materialet, följer Kristensen alltigenom denna ordning:

I. Övernaturliga väsen (Bjærgfolk, Ellefolk, Kæmper, Nisser, 
Lindorme etc.).

II. Personer och orter (Konger og Krig, Herremænd og 
Præster, Røvere og Drabsmænd, Kirker, Gaarde og Byer etc.)1).

III. Själens oberoende tillvaro utom kroppen (Gjenfærd, 
Spøgelser, Nedmaning etc.).

IV. Djävulen och människors förbund med honom (Kloge 
Mænd og Koner, Hexe m. m.).

En sådan anordning av sägenstoffet låter sig utmärkt väl 
försvara, och säkerligen inte endast på rent praktiska grunder. 
Inget system, och minst något system för folktro och sägen, 
kan bli fullkomligt. Inför denna materialmassa får man lätt 
förnimmelsen att »det er hartad, som man kjørte i Ring«, 
såsom Kristensen säger. Hans indelning av sägnerna har 
framför allt fördelen att den tillåter en tämligen fri anord-

x) Se Även förteckningarna i »Jyske Folkesagn« och »Efterslæt til Skattegraveren«.
■) Kristensen anmArker beträffande denna rubrik, att den »er noget svævende«, 

men, sAger han, »jeg fandt ikke nogen bedre til at betegne de Historier, der i Al
mindelighed berette om Kirke- og Klosterbygninger, om Gaardes Tilbliven og om 
Søer ; hvor der altsaa ligger noget virkeligt til Grund, men hvor der dog idelig strejfes 
ind paa det overnaturlige, — samt de Historier, der ere helt virkelige, men ved den 
mundtlige Overlevering ere komne til at staa i et lidt romantisk Lys«. Jyske Folke
sagn, sid. IX.

7*
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ning enligt de naturliga typerna. Ett par exempel på dylika 
sägentyper må här anföras ur »Danske Sagn«. I kapitlet om 
»Bjærgfolk« (D. S. I) ha vi sålunda:

Bjærgfolks tilblivelse — Vætter —- De grønne drenge — Bjærg- 
folks koner og børn — Bjærgfolk i forskellige høje — Om 
bjærgfolk, man har set eller hørt — Kister slåede i lås — Dun
dren og anden lyd i høje — Smede i høje — Bjærgfolks kjørsel 
eller ridt — Køer og andre dyr hos bjærgfolk — Legende 
bjærgfolk — Følgeskab med bjærgfolk — Bjærgfolk gående 
ind i høje — Flygtende bjærgfolk — Bjærgfolk hentende 
vand — O. s. v.

I kapitlet »Gjenfærd paa uretfærdig Jord«:
Landmålere — Skjelflytning — »Her er ret skjel« — »Hvor 

skal jeg sætte den?« — Samtale med en skjelflytter — Natte- 
pløjning — Samtale med nattepløjeren — Mensvoren jord. — 
Forvandlet til sten. —

Visst är att en sådan anordning står över en uppdelning 
i »mytologiska« och »icke-mytologiska« ämnen eller någon
ting liknande på samma sätt som det naturliga systemet i 
botaniken står över det linnéska.

Denna uppdelning av materialet är likväl mera gjord från 
sägnens än från folktrons synpunkt. Intet under därför om 
vissa grupper av folktro kommit att stå husvilla i »Danske 
Sagn«. Så är till exempel förhållandet med all folktro rörande 
människan och människolivet, som har inrymts delvis i an
slutning till sägnerna om övernaturliga väsen i andra delen 
(»Dødsvarsler«, »Lys og Varsler«), delvis i anslutning till 
personsägnerna i fjärde delen (»Pest og Sygdomme«), delvis 
slutligen i samband med djävuls- och häxtron i sjätte delens 
båda band. En annan viktig del av detta folktromaterial 
finner man i »Det jyske Almuelivs« första, tredje och fjärde 
del (»Om Fortidens Landbrug«, »Husene og Livet deri«, »De 
selskabelige Sammenkomster og Festerne«) jämte tilläggsban- 
den till dessa delar (särskilt Tb. I med de nya avsnitten 
»Havebrug og Urter«, »Folketro om Vejrliget«, »Mærkedage« 
och »Mærketider«). I »Sagn og Overtro« (II, 2) fanns dock 
en god begynnelse till ett självständigt kapitel om folktron 
»Folketro og Bonderegler«). Men av en eller annan anledning 
har denna uppställning övergivits i det stora sägenverket. 
I den i flere än ett avseende värdefulla efterskriften til »Danske 
Sagn« säger Kristensen: »Sagnene skulde jo hovedsaglig tage
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Sigte paa Troen og Almueskildringerne paa Livet, som det 
leves. Men disse to kan ikke saadan skilles ad fra hinanden, 
og det hverken i Praxis eller Teori«.

Att folktron är en makt i allmogelivet ha få erkänt 
mera öppet än Evald Tang Kristensen. »Mange tror virkelig, 
at der er Bjærgfolk og Ellefolk og Nisser til, at der er Hav
trolde og Aamænd, og at Lygtemænd er en Slags farende 
Aander, at Maren er noget i samme Stil og at der endogsaa 
i Luften er flyvende Naturmagter, som det ikke gaar an at 
spotte med eller at søge Tilnærmelse til. Det er ikke alene 
gamle Folk, der har slige Forestillinger, men endog mange 
yngre Mennesker, Karle, Drenge og Piger« (D. S. VI, 2, 624). 
Man torde få leta efter ett mera auktoritativt uttalande i den 
vägen än Kristensens. Med rätta har han visat på, att det 
är den personliga tron på sägnens upplevade verklighet, som 
gör den levande i folkmedvetandet. Denna tro har bevarat 
sägnen från släktled till släktled, burit den från människa 
till människa, från bygd till bygd, från land till land. Och 
det är den vi i detta nu ha att tacka för att vi veta något 
om folkets traditionella föreställningar sedan hedenhös. »Den 
der slet ikke tror, at der er Gjengangere til, kan ikke have 
nogen Interesse af at huske eller senere fortælle om en Ned- 
maning med alle de enkelte Træk, der knytte sig til en slig 
Begivenhed« (J. Folkes, s. VII).

Folktron är för Kristensen ej allenast ett forskningsforemål, 
den är ett livsvärde. Ingen har därför rätt att håna och be
spotta en annans tro. Sin personliga ställning till folktron 
har han flerstädes gett uttryck åt. »Saare mange«, säger han, 
»har i fuld Alvor spurgt mig om, hvad jeg troede om 
saadant, og dertil har jeg blot kunnet svare: Lad enhver 
beholde sin Mening uanfægtet og uspottet. Om adskilligt har 
jeg sagt, at jeg ikke har nogen Tro til dets Tilstedeværelse, 
og om andet har jeg staaet noget tvivlende. Men jeg betvivler 
ikke, at der er Varsler til og heller ikke, at der er Gjen- 
færd« (D. S. VI, 2, 624). Den som skriver dessa rader 
påminner sig en senkväll mellan jul och nyår för några år 
tillbaka. Evald Tang Kristensen hade fört mig ut till jylländ
ska bönder och byar. Skymningen föll över vägen, talet kröp 
oförmärkt in i samma skymningsvärld. Det blev fråga om
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vättar och lyktgubbar, och den åldrige folkforskaren utlade 
härom en mening snarlik den nyss citerade. Jag måste ge 
honom rätt. Folktron är en underlig och brokig väv, där 
trådar av sanning och dikt flätas om varandra. Vad är san
ning, iakttagelse, erfarenhet i folkets tro? Den frågan faller 
sig icke alltid så lätt att besvara. Men det förefaller mig, som 
om Kristensen i det avseendet sett ett stycke längre än de 
flesta, som i våra dagar syssla med folktroforskning. Kanske, 
jag säger kanske, en eftervärld, som vet åtskilligt, varom vår 
vetenskap svävar i officiell ovetenhet, skall finna vår »psy
kologi utan själ< lika overtroisk, som vi någonsin finna folk
tron. Det finnes ting, Horatio....

Två makter i livet bära upp Evald Tang Kristensens livs* 
gärning: trohet och kärlek. Vi ha sett prov på dem båda, 
såväl på hans trohet mot traditionen, berättarna och själva 
uppgiften, som på hans kärleksfulla sympati för folket, dess 
tankar och minnen. Själv säger han: »Uden denne Kjcerlighed 
til og Respekt for Emnernes Ælde og vidunderlige Livskraft 
havde jeg aldrig kunnet arbejde saa vedholdende og i saa mange 
Aar paa deres Indsamling, ofrende hele mit Liv og mine Evner 
derpaa*.

Ett livsverk som Evald Tang Kristensens har betydelse för 
varje folk i världen, som vill vara sig självt och känna sig 
självt. Då hälsningarna i dessa tider gå till den åldrige folk- 
livsforskaren i hans Mindebo, så må även denna anspråkslösa 
hälsning från Finland följa med.

Vasa, Finland 19. VII. 1917.



Draken som skattevaktare.
Av C. W. von Sydow.

INSAMLING och studium av folksägnen. Studiet av 
folksägner är förenat med ganska stora svårigheter på grund 

av det sätt varpå de hittills upptecknats och offentliggjorts. 
I äldre tider var det mest för landskaps- eller resebeskriv

ningar som sägner i vårt land upptecknades. Detta skedde 
mest på en slump. Man tog med vad man tillfälligtvis hörde, 
om det väckte intresse genom sitt kvasihistoriska eller roman- 
tiskt-fantastiska innehåll. Men någon förståelse för sägnerna 
i och för sig och deras vetenskapliga värde hade man inte, 
och man tog rent av med förkärlek med halvlärda sägner utan 
rot i folkets tradition och utan något som hälst värde, varjämte 
man ofta tillät sig alltför stor frihet vid återgivandet.

På senare tider har man här och där gjort samlingar av 
sägner för dessas egen skull eller för att få texter till lands- 
målsstudier. I dessa är innehållet mera representativt, i det 
urvalet är mindre ensidigt, men man märker dock att det ej 
är sägenvetenskapliga synpunkter som varit motiven för samlar- 
värksamheten. Utan att tänka på att ägna dem något vidare 
studium har man instinktivt insett att sägnerna borde samlas. 
Då man alltså varken haft klart för sig de mål som forsk
ningen vill nå eller de därtill behövliga metoderna, bär det 
insamlade materialet även i detta fall tillfällighetens prägel.

Den som nu önskar få en överblick över vårt sägenförråd 
måste alltså vad de äldre uppteckningarna beträffar med stort 
besvär söka dem i en massa äldre, mest topografiska arbeten, 
i vilka han dock finner endast vissa sägengrupper företrädda, 
dels i en del nyare samlingar, mera lättillgängliga och lätt
hanterliga, men dock för fåtaliga och representerande en allt 
för ringa del av hela landet.
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Detta missförhållande blir ej helt avhjälpt om man ur alla 
äldre värk plockar ut sägenmaterialet och sammanför det till 
en stor överskådlig samling, hur värdefullt och viktigt ett 
sådant arbete än skulle vara. Ser man t. ex. på det mot
svarande arbete som gjorts i England, där Folk-Lore Society 
offentliggjort flera stora band »County Folk-Lore«, helt och 
hållet bestående av sägner och andra folkminnesnotiser hämtade 
ur äldre arbeten, så märker man snart hur ytterst ofullständig 
den bild är som man där får av Englands folkminnen. Det 
är stora områden inom traditionen som alls ej blivit företrädda, 
och beträffande andra får man så knapphändiga upplysningar, 
att man har svårt att göra något av dem, emedan man saknar 
jämförelsematerial. Hur mycket meddelaren möjligen ändrat 
avsiktligt eller genom missförstånd, i vad mån det kan vara 
en rent lokal och ny tradition eller något allmänt känt, detta 
och åtskilligt annat kan vara mycket svårt att avgöra i fråga 
om ett så begränsat och så hopsamlat material.

Även i jämförelsevis nya samlingar saknar man dessutom 
tillräckligt antal varianter. Då upptecknarna i regeln varit 
amatörer och utan riktig känning med forskningens behov, 
har det ofta gått så, att en värdefull sägen ej blivit upptecknad, 
därför att en liknande redan funnits tryckt i en annan sam
ling, som kanske gjorts i ett helt annat landskap. Om sam
laren hört flera varianter av en sägen som han meddelar, så 
är det endast undantagsvis som han antyder detta. Kanske 
meddelar han en godtyckligt vald form eller en av honom 
själv gjord sammanarbetning av ett par olika former. Det 
behövs sålunda ett grundligt kompletteringsarbete för att åstad
komma en värkligt tillfredsställande svensk sägensamling.

Vad jag har sagt om svenska samlingar gäller i stort sett 
även om de norska. Dock har man där grundligt samlat 
igenom en del bygder, och genom Asbjørnsens Huldreeventyr 
har en ypperlig samling valda sägner blivit tillgänglig för var 
och en, vilket bör stärka intresset för folksägnerna.

Långt fraipom det övriga Skandinavien på detta område har 
emellertid Danmark kommit. Redan 1818 utkom första och 
1843 andra betydligt utvidgade upplagan av Thiele, Danmarks 
Folkesagn. Denna bok, som kan anses vara en efterbildning 
av och ett godt motstycke till Grimm Deutsche Sagen, ger en
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översikt över Danmarks sägenskatt, dels hämtad ur äldre käl
lor, dels direkt från folkets mun. Man kan naturligtvis ej be
gära att ett så gammalt arbete skall fullt motsvara den nu
tida vetenskapens krav på fullständighet, men då den ej blott 
är ett utplock ur äldre arbeten utan har fyllts ut med en 
mängd nya uppteckningar, måste den sägas bjud^ ett för sin 
tid särdeles rikt urval, en förträfflig läsebok över dansk sägen
diktning och en god utgångspunkt för fortsatt samlingsarbete.

Att arbetet med att insamla folksägner värkligen fortsattes 
i Danmark och ej betraktades som redan fullbordat i och 
med Thieles Folkesagn, torde väsentligen vara Svend Grundt
vigs förtjänst. I honom hade Danmark nämligen en folkminnes- 
forskare, som till fullo insåg betydelsen av ett rikligt och väl 
insamlat material, och som därför också på ett insiktsfullt sätt 
fortsatte insamlingsarbetet och intresserade andra för samma 
sak. Hans arbete för folkminnena förtjänar även ihågkommas 
i Sverige, idet han uppmuntrade en av våra bästa folkminnes- 
samlare, Eva Wigström (Ave), i hennes arbete och bistod henne 
med råd och dåd, under det hon här hemma till att börja 
med bemöttes med likgiltighet.

Det ståtligaste arbetet på folkminnessamlingens område har 
dock utförts av Evald Tang Kristensen, som i fråga om rik
haltiga och mångsidiga samlingar väl är enastående i hela 
världen. Hans »Danske sagn i folkemunde« (1 — 9) är också 
den mest representativa samling folksägner som något land 
har att uppvisa. Den har åstadkommits dels genom att sam
manföra sägner som påträffats i äldre källor, dels genom att 
med stor flit och ihärdighet samla nytt material. Härigenom 
har dels folksägnens hela mångfald väl kommit till sin rätt, 
dels en rikedom av varianter tagits med inom varje typgrupp. 
Detta möjliggör en ganska stor säkerhet i att bedöma vad som 
är tillfälligt eller ursprungligt, samt vilken erfarenhet eller tanke
gång som ligger till grund för de särskilda sägnerna, även om 
samlingsarbetet därmed ej får anses slutfört. Översiktlig an
ordning underlättar ytterligare dess användbarhet.

Att bär utförligare redogöra för samlingens uppställning och 
innehåll skulle kräva för stort utrymme. Jag skall därför 
blott uppehålla mig vid en liten sägengrupp, om drakar och 
skatter, för att söka åskådliggöra samlingens rikhaltighet.
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Draken. Vad som genast faller i ögonen, då man granskar 
de sägner om draken, som meddelas i D. S. F. (II s. 133—139), 
är den stora skillnaden mellan folksagans och sägnens drake. 
I folksagan skildras den alltid som ett fruktansvärdt odjur, 
vanligen med flera huvuden, den kräver en mer eller mindre 
dyrbar tribut, ofta bestående av jungfrur, eller härjar svårt 
ett land, tills äntligen en hjälte kommer, som är nog stark 
och modig att besegra den. I sägnen däremot är draken av 
en helt annan beskaffenhet. Där har han uteslutande till upp* 
gift att vakta dolda skatter, och om han är föremål för fruktan, 
är det mindre på grund av ådagalagd vildhet och styrka än 
genom trolska, övernaturliga egenskaper. Sagans drake mot
svaras inom sägnen snarast av lindormen (II s. 176—213), som 
där skildras såsom ett oerhört stort, skräckinjagande och för- 
häijande odjur, som i hård strid eller genom eld måste be
segras, men som aldrig har med skatter att göra.

Denna åtskillnad, som tycks vara strängt genomförd inom 
dansk folkföreställning, är till en viss grad skönjbar även inom 
andra länders tradition, dock så att stundom lindormen be
tecknas som skattevaktare och draken ofta uppträder härjande 
och utan skatt såsom lindormen. Då det i båda fallen är 
fråga om ormartade djur, ligger det naturligtvis nära till 
hands att deras egenskaper blandas samman, vilket också 
har skett redan i gammal tid. Här skall jag imellertid av 
utrymmesskäl uteslutande hålla mig till draken i hans för
hållande till skatter.

Ruvande drake. Den egenskap som tycks vara grund
läggande i föreställningen om draken, är att han ruvar pâ en 
i jorden dold skatt såsom dess vaktare (C 9: nr. 122, 127, 
129—131, 135—138, 143, 144). Denna föreställning har sitt 
upphov i en naturlig tankeförbindelse mellan skatten som 
ligger nere i jorden och ormarna som vistas i jordhålor och 
klippskrevor. Delvis kan det väl också vara ett önskemotiv, 
i det man kan räkna med skattegömmarens önskan att ha en 
farlig vaktare över skatten såsom medvärkande till motivets 
tillkomst, varvid man även får ta med i räkningen den mången
städes förekommande tron på att en avlidens själ kan upp
träda i ormgestalt.
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Denna föreställning om ormen såsom skattevaktare är vida 
spridd över Europa och Orienten, och den kan spåras långt 
tillbaka i tiden. Här i Norden förekommer den i flera forn- 
sagor och i den isländska skaldepoesien är ormens bädd en 
vanlig omskrivning för guldet Föreställningen om att ägaren 
till skatten själv förvandlas till drake eller efter' döden blir 
drake, förekommer dels i Fafnerepisoden i Völsungasagan, 
dels i Jomsvikingasagans berättelse om Bue Digre.

Drakens ruvande på skatten kan stundom få en annan 
innebörd än att han vaktar den. Så säges (D. S. F. II s. 133 
nr. 122) om drakarna att de * rugede guld ud i højene*. Här 
har ormens plats som vaktare på skatten satts i tankeför
bindelse med hönan som ligger på äggen, och man har tänkt 
sig att liksom hönan ruvar ut äggen för att kläcka fram kyck
lingar, så ruvar ormen på guldet för att det skall kläckas fram 
mera guld.

Denna tankegång är säkerligen ej ursprunglig utan har kom
mit till såsom ett tillägg eller en feltolkning av draken såsom 
skattevaktare. Men den är likväl gammal här i Norden, idet 
redan Ragnar Lodbroks saga berättar om hur Tora Borgar
hjort lägger en liten orm på guld och allteftersom ormen 
växte, ökades också guldet.

Strid med draken om skatten. Egendomligt är att se 
hur formelaktigt och fattigt på levande episkt innehåll motivet 
om den skattevaktande draken är här i Norden.

Inom fornnordisk diktning förekommer motivet i enklaste 
episk form i Saxos berättelser om Frodes och Fridlevs drak- 
strider, vilka bägge måste anses vara en och samma sägen 
som knutits till olika namn. Fafnerepisoden är rikare utvecklad 
i fråga om detaljer, men, såsom synes av berättelsen om Sig
munds drakstrid i Beowulfsången, går den tillbaka på en 
enklare urform som tydligen är en variant till Frode-Fridlev- 
sagan, vilken liksom Fafnerepisoden torde vara utifrån införd 
i Norden. Såsom episkt betydelselös formel har idén om den 
på guld ruvande ormen även kommit in t. ex. i Ragnar Lod- 
broks-sagan.

I nyare nordisk tradition känner jag blott ett exempel på 
en liknande utformning av motivet. En småländsk sägen be-
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rättar om en bonde som på gränsen mellan Småland och 
Bleking fick se en drake svällande av etter vakta en skatt. 
Han hängde då sin rock på en buske framför ormen och 
medan denna utspydde sitt etter mot rocken, anföll han den 
från sidan med en påk. Efter en svår strid lyckades han döda 
ormen och ta skatten.1) — Denna sägen innehåller ett motiv 
som ej förekommer i den nyss omnämnda fornnordiska sägen
gruppen, nämligen listen med den upphängda rocken. Detta 
kan antingen härstamma från något jägarknep eller också har 
det lånats från en annan sägengrupp som också innehåller 
strid med en drake eller lindorm, vari denna besegras med 
hjälp av någon liknande list. I övrigt kan ifrågavarande sägen 
tänkas vara en utlöpare från Fafner-typen.

I nydansk sägentradition finns icke ett enda exempel på 
någon strid med draken om skatten, en episk utformning av 
motivet som dock borde ligga synnerligen nära till hands.

Den här omnämnda sägentypen tillhör tydligen en svunnen 
tid och måste anses såsom nu utdöd eller utdöende.

Draken avstår godvilligt av sin skatt. En annan 
episk användning tycks den skattevaktande draken emellertid 
ha fått i följande danska sägen (s. 135 nr. 131): »I en dal i 
Astrup, Hinge sogn, var der en drage, som lå på en kjedel 
fuld af penge, men ingen turde komme til dem for dragen. 
Så var der en kone, som var så fattig, at hun hverken havde 
noget at bide eller brænde, og hun dristede sig da endelig ned 
i dalen, og tog en pude med og lagde dragen på, men så fik 
hun også lov til at tage nogle af pengene, for den sagde til 
hende: >Du tog mig sødt og lagde mig blødt, derfor fik du lov<.«

Bland draksägnerna i D. S. F. är denna den enda i sitt slag. 
Däremot finns det en massa varianter av samma sägen, vari 
drakens plats intages av en hund (I nr. 1254, 1255, 1257—62, 
1264), en kalv (nr. 1256, 1268), en skruptusse (nr. 1263) en lille 
rød dreng (nr. 1265), en and (nr. 1266) eller en höna (nr. 1267).

Denna sägentyp, som även träffas i Sverige, handlar tydligen 
från början ej om en drake utan om ett annat slags skatte- 
vaktare som i den anförda sägnen tillfälligtvis blivit ersatt 
med en drake, emedan man förväxlat det ena med det andra.

*) Hyltén-Cavallius, Handskr. saml.
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Tankegången är här den, att skattegömmaren har offrat ett 
djur på skatten eller begravt det levande tillsamman med den. 
Djuret skulle därigenom bli skattens vårdare och hindra obe
höriga att ta den. Alldeles samma tankegång ligger till grund 
för föreställningen om den s. k. kyrkvärden eller kyrkogrimen: 
det första djur, som kom till den plats, där en kypka höll på 
att uppföras, skulle levande begravas i byggnadsgrunden för 
att sedan vara kyrkans vård eller vaktare. På samma sätt 
sökte man skydda sin ladugård mot onda inflytelser genom 
att levande begrava ett djur under tröskeln eller borra in ett 
levande djur, ofta en orm, i tröskeln, d. v. s. djuret sattes 
in i borrhålet som därefter pluggades igen.

Denna föreställningsgrupp måste säkerligen anses från böljan 
skild från drakföreställningen och torde ha funnits här i 
Norden redan innan denna kom in. På flera sätt har sam
manblandning dock kunnat ske. Att just en orm användes 
att borra in i ladugårdströskeln skulle kunna tyda på att man 
även vid en skatt lätt kunde falla på den tanken att använda 
en orm som vaktare. Dessutom ligger det jämförelsevis nära 
till hands att använda ordet drake som benämning på vad 
för en skattevaktare som hälst.

Andra skattesagner. I de sägner, av vilka här med
delats prov, är det alltid en skattevaktare, vare sig drake eller 
annat djur, som skattesökaren direkt har att skaffa med. En 
annan stor grupp skattesägner saknar ofta uttryckliga upp
gifter om någon sådan vaktare, ehuru man i dem kan finna 
antydningar om att skatten vårdas av någon mystisk makt.

Flertalet av dylika sägner har byggts på föreställningen 
att man ej får tala (eller avlägsna sig t. ex. för att hämta 
hjälp) medan man gräver eller söker taga skatten. Bryter man 
mot denna föreskrift, försvinner skatten, och det lönar sig ej 
att fortsätta grävningen. Förklaringen till denna föreställning 
är den, att folket hyst den bestämda övertygelsen att skatter 
måste finnas på vissa platser, särskilt i gamla gravhögar eller 
»där man sett det lysa<. Månget försök att gräva upp sådana 
skatter har gjorts, men naturligtvis i de flesta fallen förgäves. 
Misslyckandet har man då förklarat — icke med att det ej 
fanns någon skatt, utan med att man själv begått ett miss-
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grepp, varvid brott mot tystnadsföreskriften oftast tillgripits 
såsom den rimligaste förklaringen.

Den enklaste episka användningen av denna formel låter 
skattegrävaren lyckligt komma till kistan eller kitteln med 
skatten, men när han då i sin förtjusning utbrister: >Nu har 
jag den!< så försvinner kistan med ens och kan icke åter
finnas (I nr. 1171—1182 m. fl.). Stundom tycker sig skatte* 
grävaren se byn brinna just då han nått skatten, vilket lockar 
honom att tala eller avlägsna sig en stund, varefter det är 
omöjligt att återfinna skatten (nr. 1183—1205 m. fl.). I dessa 
sägner uppfattas skatten såsom stående under någon slags för
trollning, utan att något särskilt väsen angives såsom värksamt.

I en hel del sägner är den synvilla, som lockar skatte
grävaren att bryta sin tystnad, av sådan art, att man hälst 
tänker sig gyckelbilden frambragt av ett personligt väsen: en 
liten gubbe visar sig och säger att byn brinner; eller han kom
mer ridande på en tupp eller dylikt; eller ett hölass kommer 
draget av tuppar, gäss, råttor ell. dyl. (nr. 1206—1253 m. fl.). 
Ofta sker därvid något alldeles särskilt överraskande, såsom 
t. ex. att en tupp slår bakut och krossar hölasset, vilket då 
föranleder ett utrop från någon av skattegrävarna.

Dessa gyckelbilder uppfattas av sägnen såsom ungefär lika 
självklara företeelser vid skattegrävning, som att skatten för
svinner när tystnaden brytes, och i många fall nämner sägnen 
ingenting om vem som framtrollar de underbara synerna. Ej 
sällan uppgives emellertid att det är »bjærgmanden« som på 
detta sätt narrar skattsökaren att bryta tystnaden. I Sverige 
sägs i somliga landskap att det är rået eller rådanden, på 
andra trakter »draken«, trots han ofta visar sig i mänsklig 
gestalt.

Det torde utan vidare vara klart att den föreställning, som 
ligger till grund för dessa sägner, har mycket litet med den 
ursprungliga drakföreställningen att göra. I de fall då draken 
likväl tolkats in i dem såsom handlande person, är detta 
något son^ kommit till i andra hand, emedan man vant sig 
att förbinda skatter och drakar med varandra.

I en del fall kan det djur (tupp, gås, bagge, ö. s. v.), som 
uppträder i sägnen, stå i sammanhang med föreställnin
gen om det djur som offrats på skatten, näml. då djuret vid
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grävningen kommer upp från kistan eller kitteln. Men detta 
kan ej vara förklaringen till den ofta omtalade synen av en 
tupp spänd för ett hölass eller en ryttare ridande på en höna 
och liknande. Dessa gyckelbilder, vilkas ändamål är att genom 
sin överraskande och komiska beskaffenhet locka grävaren 
att bryta sin tystnad, omtalas också ofta i sammanhang med 
andra tillfällen då tystnad måste iakttagas. Särskilt gäller 
detta vid den s. k. årsgången, som vissa nätter (jul, nyår, 
vårfrudag, midsommar m. fl.) företages för att utforska fram
tiden. Därvid måste en obrottslig tystnad iakttagas, och års- 
gångaren frestas därför att glömma sig genom alldeles samma 
slags gyckelbilder. Då skattegrävning såväl som all slags troll
dom ansetts företrädesvis böra förrättas just under de nämnda 
nätterna, under vilka de hemliga makterna tänktes vara sär
skilt i rörelse, torde ifrågavarande gyckelbilder mindre höra 
samman med skatten såsom sådan eller dess speciella väktare 
än med de hemliga makterna i allmänhet och deras tider.

En annan grupp skattesägner, i vilka också synförvillelse 
förekommer, låter en person träffa på en skatt under det den 
håller på att >luftas« (solas, tvättas) av draken eller rået. 
Skatten är därvid förvandlad till vissna löv, hyvelspån eller 
dylikt, och endast emedan finnaren händelsevis fått med sig 
något därav, upptäcker han att det i värkligheten var en skatt 
av silver eller guld. Även i detta fall hänger synförvillelsen 
ej från början samman med föreställningen om draken, utan 
har snarast lånats från vättarna eller >de underjordiska«. I 
alla de sägner, i vilka en mänska hjälper en vätte kvinna med 
förlossning, får hon sin lön i form av hyvelspån, kol, jord, 
sten o. 1. (I nr. 1127—1175 m. fl.), vilket när det vid hemkom
sten kastas på golvet, visar sig vara guld och silver. Syn- 
förbländelsen hör i ena som andra fallet till en och samma 
föreställningskrets, och även om den kan vara lika ursprunglig 
i förbindelse med skatten som med vättarna, beror dess sam
manhang med draken i varje fall på en senare utveckling.

Den flygande draken. I de hittills berörda sägnerna 
förekommer föreställningen om den på skatten ruvande draken 
endast som en död formel utan episkt innehåll — utom i den 
första sägengruppen, vilken själv så godt som dött ut. Att
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formeln dock kunnat hålla sig kvar och innästlat sig i ett 
sägenstoff där den egentligen icke har att göra, beror kanske 
på att den fått hjälpa till att förklara ett egendomligt natur
fenomen, vilket i så hög grad har satt sin prägel på de i D. S. F. II 
meddelade draksägnerna att de inordnats i en större sägen
grupp som handlar om »farende uhyrer«. Jag skall här an
föra två exempel:

»Niels Simonsen i Vejrum har set en drage, der fløj over 
efter Randrup skov til. Han var nede at sætte deres øg, og 
da kom der en lang gloende én, næsten som en læsmerstang, 
og satte sned ned efter æ Nederskov (det nederste af Randrup 
skov). Den havde en rød klundt i enden. Da han så den, 
løb han, alt hvad han kunde, hjem.« (S. 133 nr. 125.)

»Dragerne ligger og samler på skatte Min moder havde en 
gammel morbroder, han var født inde i Vrold, og da han var 
sådan en dreng, vilde han jo gjærne rende og lege ligesom 
andre skoleknægte. Det var om aftenen, men a véd ikke, hvad 
årens tid det var, da kommer der sådan en drage over byen. 
Den lyste så stærkt og var ligesom et hjul der var ild i, og 
så havde den en lang stjært bag ud, det var ligesom gloende 
ild altsammen. Alle de skoleknægte så nu den drage, og der 
var sådan hoben huse og gyder i byen, drengene søgte så ind, 
hvor de nærmest kunde komme i skjul. To mænd havde 
været kjørende i Århus. Både vogne og bæster var siage, og 
så var den enes vogn gået i stykker. De samler så stumperne 
på den anden vogn, og så spændte de alle fire bæster for 
den, og den ene mand red på de to forreste. Da kom dragen 
farende over dem lige neden for byen, tæt ved byen at kalde, 
og de sut lige ned, alle bæsterne. Derefter satte den op over 
en mose vesten for, og de så den aldrig siden.« (S. 134 nr. 130.)

Vad som här anförts är icke några sägner i egentlig mening 
utan sanna upplevelser. Det som förskräckte Niels Simonsen, 
skolpojkarna och hästarna är något fullkomligt värkligt, up
penbarligen en meteor eller eldkula. Detta fenomen är tillräck
ligt sällsyn( för att kunna förskräcka folk, som ej känner 
närmare till det, och för att sätta deras fantasi i rörelse, men 
också tillräckligt vanligt för att en bestämd mening om det 
skall kunna utbilda sig och fästa sig i traditionen.

Den förklaring folket har gett av dessa ovanliga och lysande
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eldstrimmor på himlen är att det är drakar, flygande från en 
skatt til en annan eller bärande med sig guld som de samlat. 
Det som lyser har därvid dels uppfattats som eld, dels som 
guld. »Sådanne drager flyver omkring og opsamler gamle, 
nedgravede skatte, og de nødes til at lade noget falde fra sig 
af det røvede gods, når stålet kommer over den>« (nr. 126). 
Man skall därför skynda sig att kasta stål (eggstål, nyckel
knippa) över dem, men det är bäst att vara försiktig, ty man 
kan bli ihjälslagen av den nedsläppta skatten (nr. 129, 130). 
Enligt andra (nr. 129) skulle man kasta en sten mot drakens 
svans, vilken då lossnar och faller ned såsom guld utom den 
fläck där stenen träffar, som blir oförändrad, men när stenen 
träffar draken, så ger den till ett sådant skrik att det dödar 
den som kastade stenen om han hör det. »I Saltum sogn var 
en karl, som så dragen. En pige malede på den tid på hånd
kværnen i gården, og han bad hende nu at dreje så hurtig 
rundt som mulig. Hun lovede det. Da dragen kom, kastede 
han en sten og var heldig og traf halen. Han stak øjeblikke
lig sine fingre i ørene og puttede sit hoved under kværnen. 
Derved undgik han at høre skriget og fik halen, der var purt 
guld. Pigen hørte også skriget, men hende kunde det ikke 
skade.« (Nr. 128.)

Då man en gång funnit på att förklara meteorerna såsom 
drakar bärande guld, är det naturligt att man också skulle 
fantisera om metoder att tillägna sig guldet. Därvid blev det 
ej fråga om en strid mot vidundret. Detta gör nämligen ej 
mycket intryck av levande väsen och då det blott flyger fram 
i luften över en, ligger tanken på strid ej nära. I stället har 
man tänkt på stålet såsom medel mot all trolldom, i synner
het som det i den egenskapen även kommer till användning 
i en hel del andra skattesägner, som jag emellertid här ej haft 
anledning att närmare gå in på.

Men föreställningen om draken som bär med sig guld har 
också tagit starkt intryck av föreställningarna om mandragoran, 
bjäran o. d., till hälften döda ting, till hälften tjänande andar. 
Detta har skett i ännu högre grad i Tyskland än i Norden, 
men även i den anförda sägnen (nr. 128) hör tydligen drakens 
för kastaren lifsfarliga skrik nära samman med mandragora
roten, som skriker när den ryckes upp ur jorden, så att gär-

8
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ningsmannen genast måste dö, om han ej genom särskilda 
anstalter kan undvika att höra det.

Om alltså de mandragora-artade föreställningarna måste 
anses såsom oursprungliga och jämförelsevis sena lån från en 
annan idékrets, så är dock tolkningen av meteorerna såsom 
flygande skattedrakar säkerligen gammal. Redan skildringen 
av draken i Beowulfsången innehåller nämligen åtskilligt som 
tyder härpå. Där omtalas draken t. ex. såsom »den gamle i 
skymningen uppträdande fienden, som brinnande söker grav- 

* högar, den nakne stridsdraken som nattetid flyger omvärvd 
av eld« (eald uhtsceaöa . . . se-öe byrnende biorgas seceö, 
nacod niö-draca, nihtes fleogeS fyre befangen, v. 2271—2274), 
eller såsom den där » spridde het eld-fasa för skattens skull, 
stridslågande om midnätterna« (lig-egesan wæg hatne for 
horde hioro-weallende middelnihtum, v. 2780—2), och sedan 
han dödats av Beowulf säges att »han icke mera for flygande 
genom luften och visade sig om midnätterna stolt över skat
ten« (Nalles æfter lyfte lacende hwearf middel-nihtum, maöm- 
æhta wlonc ansyn ywde, v. 2832—4). Allt detta stämmer 
ganska nära med meteordraksägnerna, och även då han be
rättas åstadkomma eldsvådor så att själva kungaborgen brann 
upp, kan detta passa ihop med en meteor. Också i nutida 
folksägner om flygande elddrakar berättas stundom att elds
våda framkallats av dem. (Se t. ex. Henne- Am Rhyn, Die 
deutsche Volkssage nr. 36: by antändes av drakens eldsvans; 
och nr. 64: gräset antändes där draken satt sig.)

Återblick och sammanfattning. Det material jag 
här begagnat skulle i flera riktningar kunnat utvidgas, men 
då jag begränsat det på detta sätt, har det skett dels i utrym
mets intresse, dels emedan det använda stoffet i stort sett 
visat sig tillräckligt att belysa hur föreställningarna om draken 
och hans förhållande till skatten utvecklats.

Själva namnet drake är av grekiskt ursprung och då detta ind
forts i Norden torde också en del av det begrepp, som därmed 
betecknats, ha följt med. Granskningen av de olika sägner och 
föreställningar, som knutits till draken, ger även vid handen att 
det förhåller sig så. Det är tydligen sägnerna om strid mot den 
skattevaktande draken, som därvid varit bärare av det nya.
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Att dessa icke uppstått i Norden utan införts hit, framgår 
av flera förhållanden. Redan det att hitrörande sägenstoff har 
visat sig så föga höra samman med folkets föreställningsvärld, 
att det så godt som fullständigt dött ut, tyder härpå. Beträf
fande den viktigaste av hithörande sägner, Sigurd Fafnesbanes 
drakstrid, är det säkert att den införts utifrån, och ^en vanliga 
skaldeomskrivningen för guldet, »ormens bädd«, uppfattades 
i forntiden såsom väsentligt beroende just på Fafnerepisoden. 
Härtill kommer att i Tyskland motsvarighet till sägnerna om 
striden mot skattedraken så fullständigt saknas, att då Fafner
episoden västerifrån dit infördes, dess innehåll tydligen var 
så främmande för tysk uppfattning, att den måste bytas ut 
mot en strid med en drake utan skatt; och då skatten ej 
kunde undvaras i Sigurds historia, överfördes den i stället på 
andra hemlighetsfulla väsen. På samma sätt saknar England 
några sägner om skattevaktande drakar, bortsett från den på 
utländskt stoff byggda Beowulfsången. Motivet bör sålunda 
närmast från Frankrike ha kommit hit till Norden.

Tidigt har föreställningen om flygande drakar kommit till 
Norden såsom förklaring på meteorer och dylika fenomen. 
På nordisk botten tycks den emellertid ej ha påvärkat sägnerna 
av Fafnertypen, vilket däremot skett i Beowulfsången.

Redan före drakmotivets invandring i Norden har det säkert 
funnits föreställningar om skatter skyddade genom trolldom, 
genom skattedemoner i djurgestalt, den döde skattegömmaren 
såsom gengångare eller andra hemlighetsfulla makter. Samt
liga dessa föreställningar torde i väsentligen oförändrat skick 
ha levat kvar, dock så att draknamnet genom ett slags för
växling eller sammanblandning ofta övergått att användas 
även på dem, så att skattens väktare kallas drake hurudan 
han än för övrigt tänkts, eller så att draken räknats såsom 
upphov till synförbländelser o. d.



Folkeviddet.
Af Thorkild Gravlund.

VALD TANG KRISTENSENS Kæmpesamlinger rummer 
Folkevid i de forskelligste Former. Der kan peges paa 

enkelte Værker — Molbo- og Aggerbohistorier, Danske Skæmte- 
sagn, Danske Skæmteviser, Vore Fædres Kirketjeneste, Kuriøse 
Overhøringer —, men Folkeviddet har ikke kunnet bindes 
indenfor disse Rammer — i Gaader og Æventyr, i Ordsprog 
og Remser, ja selv i Sagn og Overtro glittrer og gløder det 
Almuelune, som man helst skal være godt hjemme i for at 
forstaa. Thi intet er mere stedpræget og hjemstavnsbundet 
end Viddet. Det er som Muldens Duft, der indeholder det 
altsammen.

En Del Skæmtehistorier kan vel have internationalt Æmne, 
ikke blot de almindeligste Anekdoter, men ogsaa flere af 
Molbohistorierne, hvad dog ikke hindrer disse i at være sær
præget danske i deres Lune. Endskønt, man skal ikke dristigt 
tale om et Lune som alment dansk. Det er dansk, naar det 
tindes hos dansk Almue, men det er altid noget snævrere til
lige. Det ægte Folkevid er stedpræget.

Vore forskellige Landsdeles Vid tegner sig klart i Forskelle 
— men det er langt fra alt. Jeg véd, at min Hjemstavn, 
Yderbygden, har sit eget Lune af en tung Kraft, som ikke 
synes kendbart i de nærmeste Byer, og saaledes har vist hver 
Hjemstavn i Danmark sit danske Lune. Den, som vil lægge 
Øret til dette Spil, hører mange Strænge. Hvor det bæver 
derinde af Almuens stride Kaar. Denne Skæmt er dybere end 
der straks ses, for den er præget af Kummer og Kval. Deraf 
hæver den sig som en Rejsning af Livskraft mod Livets 
Tynge. Hvor gækkes det bittre og trange Liv i lystige Gaader 
og Ordspil — hvor tegnes Tilværelsens Meningsløshed i Vrøvle- 
remser, og Menneskers Dumhed i svære Skrøner.
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Intet Vid har som Almuens Kræfter til at brydes med Livet selv. 
Vort boglige Vid, hvor Undergrunden af Livslede bærer Selv

opgivelsen i sig, eller hvor det mere lystseende Sind søger at 
virke opdragende paa sin Tid, stræber at yde en eller anden 
Livsvisdom.

Almueviddet har sin Styrke i at hæve Øjeblikket, gøre sig 
fri af Nuets Nød. Livsvisdom for mer end Nuet findes der 
nok, baade i Æventyr og Ordsprog — men sikkert i for høj 
Grad har man villet hente moderne Leveregler, hvor saadanne 
ikke var ment. Den Moraliseren en nyere Tid har haft Brug 
for er lidet fremtrædende i Folkeminder. De skal ikke døm
mes efter, om de har Mening eller er meningsløse. De er 
hverken rationalistiske eller pietistiske efter halvfremmed Møn
ster. Taare og Smil er blandet efter dansk Sind. Og vi har 
Brug for dette kække Almuevid — ikke som Særhed at vise 
for fremmede og ikke til Moraliseren for Medborgere, men i 
eget Livs Værk: i den Kulturkamp, som vi mer og mer maa 
frem at føre.

I det Spil af Lune, som Folkeviddet giver, høres ligesom 
to Grundakkorder. Den ene af ren Komik, den anden med 
den Tilsætning af Tragedie, som skaber Satiren. Den første 
bar Sjælland til Hjemsted, den anden Jylland.

Det er let hørt og snart sagt, men man vil straks spørge, 
om det er videnskabelig holdbart.

Ja, enhver som undersøger Stoffet maa vist møde Skellet. 
Men Maaden, hvorpaa Meddelelsen herom fremsættes, er nød
vendigvis individuel, fordi Stoffet er Psykologi og ikke Fysik. 
Havde vi ikke blot en videnskabelig Psykologi om det almene: 
Vilje, Fornuft, Følelse, men ogsaa om det særprægende, en 
Karakterforsken af Folketyper, vilde en Forskel som den 
nævnte være beviselig, men saalænge vi ikke er videnskabelig 
raadig over dansk Folkepsykologi, maa den enkelte Iagttagelse 
herfra staa løst som en Pind i Sandet.

— Naar man vil kende en folkelig Aandsform, bør man 
næppe søge at lodde dens etiske Dybder, men se den i ka
rakteristisk Profil afgrændset som et Land.

Til Maaling af Grændserne for jysk Vid giver Evald Tang 
Kristensens Samlinger et vældigt Materiale.
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Vi kan se helt klart over dette — ligesom over et Land 
ud til dets Strande — over jysk Lune ud til dets Grændser.

Hvor jysk Lune virker oprindeligt er det ikke særlig umid
delbart, men i Sammenhæng med en Vilje. Det vil noget. 
Det vil skærme et bly Sind ved hvast ætsende Satire, eller 
latterliggøre noget, som indgyder Modvilje, eller fremhæve 
Snildhed, Kaadhed og raske Karles Mod.

Jyden lod sit skarpe, stundom vemodige Smil spille over 
mangt og mange : Molboer, Aggerboer, Fynboer, Tyboer, Mor sin g- 
boer, Vendelboer, Himmerlændinge — og indbyrdes saavel 
mellem Sysler som mellem Sogne- og Byskel. I sikre Glimt 
og dybsindige Hentydninger strømmer Viddet i Ordsprog, 
Mundheld, Remser, Skrøner.

Mærkeligt var det, at naar Jyden stod overfor Sjællænderen, 
saa veg ofte Smilet, Viddet sank, en haard Trods traadte i 
Stedet.

Det er ikke fordi Jyden savner Sans for sjællandsk Vids 
flagrende Ganteri, langtmindre at Sjællænderen savner komiske 
Træk at gribe fat i. Der er ejheller dyb Modvilje mellem dem 
— saa skulde Jyden nok sige sin Mening med Fynd. Men 
der er dyb Alvor.

Den udtrykkes stundom i en vis Muthed, der noget kan 
ligne Forholdet mellem Fisker og Bonde, et andet ældgammelt 
Folkeskel.

Jysk Vid, der kan lege saa yndeligt med Fynboens Sær
heder, bliver højst til et Par Slag paa Stortrommen, hvor det 
gælder Sjællænderen: Doven og nærig er han! Bum—buml

I Sjællænderens Skæmt om Jyden gælder noget tilsvarende.
De to førte gennem Tider en Kamp mellem Forskelligheden 

i hinandens Sind, og en Kamp for at hævde hinanden som 
ett dansk Rige. Det var ikke Skæmt de øvede. Danskens 
Alvor kommer de aldrig uden om. Men i selve deres Mod
sætningers Spil ligger en livsdyb Komik, Underklangen i 
Folkets Lune — ja, i Folkets Aand.

Hver har sin kendetegnende Form og Grændse.
Jysk Vid stiger og falder med Viljens Kraft og strækker sig 

til Alvorens stejle Klinter. Her skal Skæmt falde.
Sjællænderen kan gante i Lyst og i Alvor, i Liv og Død, og naar 

han kommer højest op, er det bare for Løjer at se sig viden om.
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— Det jyske Lune er et nationalt Begreb. Hvorfor mon der 
saa lidet tales om et sjællandsk Lune? Skal det gaa under 
ett med et københavnsk Vid, som haanligt kaldes Grinet — 
og som hellerikke er de rappe Sjællændere fjærnt? Har Stor
byens Aand bredt sig udover Landet — eller er det Landets 
Aand, der udnyttes i Byen? Faste Karaktertræk fik Sjællænde
ren ikke fra København. Men Byen hentede Karakteristik fra 
Landet. Hovedstaden arvede, gennem Indvandring, Bondepræg. 
Bønderne har hist og her tiltusket sig Hovedstadspræg.

Det københavnske Vid er vist mest en Blandingsform — 
af baade jysk, sjællandsk og andet. Men det sjællandske 
Ganteri er sagtens Roden til det københavnske.

Det er et tappert Vid. Naar Skarens Latter stiller den en
kelte i Gabestok, kan det gøre Uret, men det kan ogsaa — 
maaske samtidig — virke samfundsdannende. Det kræver Til
pasning, Stil — og det driver en Del Sentimentalitet, Naivitet 
og Selvglæde paa Døren.

Der skal et eget Mod til, naar en sjællandsk Olding skæm
ter med sin Afmagt — gantes med Døden.

Herhen kommer det jyske Lune ikke let. Det standser helst 
ved Alvoren, hvor der ikke bør skæmtes. Men Sjællænderen 
viger ikke den Grændse — deraf »Grinet«. Hvor Jyden i 
Satire slaar Grimheden ned, dær løfter Sjællænderen den stun
dom op — i Karrikaturen. Sjællænderen er den virkelige Karika
turtegner i dansk Vid. Billedet gives med den sikreste drilske 
Streg og med de mindste Midler, ikke som vel tilrettelagt Sa
tire, men med en næsten legende Ironi, der bunder i Selvironi, 
og hellere griber hvad man holder af, end hvad man hader.

Jysk Vid kan ramme — sjællandsk kan bedre undskylde. 
Jysk Lune frigøres ved Viljen — sjællandsk ved Følelsen.
— Forstanden, ja Forstanden er en Blanding af de to! — 
I Ganteriet er der mere Følelse end der ses, fordi Følelses

livet hos Sjællænderen ofte kun har Udtryk gennem Lunet, 
som derfor ogsaa i sin legende Lethed kan være inderligt og 
dybt oprindeligt og af stor Værdi for Karakteren.

Det jyske Lune fremgaar mindre af Følelse, mere af Vilje 
— men jysk Vilje har andre Udtryk, og jysk Følelse har en 
i Dansk enestaaende Ævne til at finde de dybeste og skøn
neste Ord, uden Ironi.
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Derfor, naar det skal være, kan Jyden vist bedre undvære 
Lune end Sjællænderen ■— og det synes stundom ogsaa som 
Viddets Værdi, rent oprindelig taget, staar i et vist Forhold 
til Lunets Værdi for Folkekarakteren.

En Afdeling af de Skæmtehistorier, som Evald Tang Kri
stensen har samlet, bærer Navnet »Molbo- og Aggerbohisto
rier«, fordi det overvejende er Havboer i Vest og Molboer i 
Øst, der maa holde for og bære det jyske Vid, som har givet 
sig Udtryk i Skæmtetræk om afsidesboende Folk.

Det er ret harmløs Skæmt i Enkeltheder, naar der her god
modigt drives Gæk med Forstandens ringe Gaver — saaledes 
som bedrevidende kan tillade sig overfor uvidende, men Hi
storierne virker med deres stadige Gentagelser — som de er 
taget trofast fra Folkemunde —, saa der dog tilsidst bliver 
Haan ud af det, en Haan af noget nationalt, folkekarakteri 
serende hos disse Folk. Det kan synes, at jysk Vid i Molbo* 
og Aggerbohistoriers stadige Gentagelser af samme Ejendom
melighed overskrider en vis folkelig Taktgrændse, som det 
sjællandske Ganteri agter bedre paa. Men jysk Vid har villet 
noget med denne Skæmt — og har naaet det.
.... I Danmark boer vesterude Folk, som er dumme, 

fordi de er ensomme — østerpaa Folk, som er dumme, fordi 
de altid gaar i Flok.

Det er Forskellen paa Molbo- og Aggerbohistorier.
Det er det der siges i dem.
Men Forskellen spænder videre, end der udtrykkelig siges. 

Aggerboer og Molboer kunde gærne tages som Jyder og Sjæl
lændere. Og Fynboen havde haft en saare taknemlig Opgave 
i at fremstille dette. Men et storslaaet og vidtspændende Vid 
er nu engang ikke Fynboers Gave — og de har istedenfor 
selv maattet lægge Ryg til og bære Skæmt om deres Humle
brygning, Boghvedeæden og deres Godtroenhed.

Det er Jyøen, som slaar det store Slag og fortæller os — 
med Liste — om knortede Aggerboer og snurrige Molboer. 
Saa kan enhver forresten tænke sit, hvem af dem man mest 
ligner.

Aggerboerne fremstilles oftest enkeltvis — eller lo, for at
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der dog kan blive Samtale. Kommer de endelig i Skare, saa 
gaar de i Gaasegang, ikke i Flok. »De gaar i Ræk som Ag
gerboen, naar ban gaar te Krek« (Byen nær Stranden). Den 
sluttede Flok passer ikke Aggerboen. Anderledes med Mol
boen. Kun undtagelsesvis fremtræder en Molbo i sin lystelige 
Dumhed enkeltvis. Det er netop i deres urykkelige Enighed 
og Enshed, de virker komisk. I Fællig udøver de deres mærk
værdige Handlinger — i Fællig skrækkes de for Helboernes 
sorte Faar og beder Fadervor, hvad intet hjælper, men da 
der raabes Huddelumhejj, flygter Faarene. Derfor er et Hudde- 
lumhejj ligesaa godt som ti Fadervor — for Molboer. (M. og A. 
II, 54.)

— Morsomt vilde det være at møde Forskellen mellem 
Molboer og Aggerboer i samme stedlige Tradition — f. Eks. 
i et midtjysk Sogn. Muligvis findes intet Sted Historiernes 
Idé bevidst, men Forskellen er ligefuldt tilstede, og den er 
afgjort ikke tilfældig, men tegner Folkenes Karakter. Og hvad 
der siges om Molboen, vilde Jyden rigtig gærne ha sagt om 
Sjællænderen, og hvad der siges om Aggerboen, havde Sjæl
lænderen haft sin Glæde af at mælde om Jyden.

Men saa ligetil kunde de ikke gøre hinanden til Nar, fordi 
de gensidig maatte hævde hinanden.

De er ikke i bar Almindelighed Mennesker, som kun skal 
revse noget umenneskeligt eller more sig over noget alt for 
menneskeligt — de er først og sidst Landsmænd. Spørg 
Morsingboen !

Han laa og havde brækket sit Ben. Saa kom Tyboen: 
»Herregud, hvad er det for et Menneske, her ligger?«

»A er engen Mennesk’, a er en Morsingbo!« (M. og A. II 190.) 
En anden Gang mødtes de paa Vejen. Da de havde hilst, 

sa Tyboen: »Hur æ dehær Mennesk’ fræ?«
Der svares som før: »A er engen Mennesk’, a er en Mås

sengbo, å a ka gjaar høør, do er en Tøøbo«. (M. og A. II 560.)
Taabeligt lyder det for somme, men klogt er det, naar 

Morsingboen holder fast ved, at han ikke skal mødes i blaa 
Almindelighed, og at han heller ingen vil møde saaledes. Han 
er i et og alt fra Mors, ærligt og redeligt — og tro ikke, 
Landsmand, at du kan vride dig fra dine Fælleskaar: »a ka 
gjaar høør, do ær en Tøøbo«.
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Saaledes lyder Sandheden i dansk Vid, et skelligt og lystigt 
Spil af mange Stemmer: Aggerbo, Molbo, Morsingbo, Tybo, 
Himmerbo, Vendelbo, Sjællænder, Fynbo, Lollik, Falstring . . . 
de har hver sit Kende og hver sit Vid — og indenherreds og 
indensogns saa kommer Byerne i Bygden med deres snurrige 
Træk i Ordsprog og ældgamle Remser. Ad vore Fædres Sam- 
færdsveje drager dansk Vid sin skæmtsomme Færd.

Det er et livskraftigt og livsklogt Folk, som har skildret 
sig og sine i denne lunerige Skæmt.

Vi mærker nok, at Skæmten hviler paa Slægters haarde og 
strænge Kaar — men der lyder igennem den karsk og frit, 
at med alt var det Gammen at leve i sit Land.



Om Ordsprog og Mundheld.
Af Henrik Usslng.

ORDSPROG er Udtryk for Tankegangen i det gammeldags 
Fællesskabsliv. Man lever paa det, der er overleveret fra 

Fædrene, baade materielt og aandeligt, man skikker sig efter 
sine Naboer og gaar efter Fælligets Opfattelse. Det gav Tryg
hed at leve i Fællesskabets Favn, og Sikkerhed i Optræden 
at tale og handle, som Forfædrene fra umindelige Tider havde 
gjort. Fordelen ved den gammeldags Levevis var netop dette, 
at det i de allerfleste af Livets Tilfælde ved Sæd og Skik var 
givet, hvad man skulde tænke, sige og gøre. Derfor trivedes 
Ordsprogene; thi dér opbevaredes sikkert og afrundet Fædrenes 
Erfaring og Fællesskabets Tankegang. For det meste bliver 
det i Ordsprogene derfor ogsaa kun Fællesskabs-Livet og 
Fællesskabs-Tankerne, der træder frem, mens det enkelte Men
neskes særlige Liv i Følelse og Stemning kun ytrer sig bly og 
sparsomt. Kun indirekte faar man noget at vide om Liden
skabernes og de stærke Følelsers Magt; der findes saaledes kun 
svage Udtryk for den Tryllemagt, Kvindeskønhed ejer over 
Mandens Sind, t. Eks.: Kjøn er snart hæd, og pæn er snart 
pyntet (E. T. K. 4275)1); men derimod forekommer der des flere 
Advarsler mod at lade sig daare af den; man bør se paa 
noget mere værdifuldt, varigt og solidt. Hun er så kjøn som 
en ros’, men har hverken sko heller hos’ (E. T. K. 4270.) 
Navnlig Mænds Skønhed sættes i Ordsprogene meget lavt: 
Når et mandfolk er lidt kjønnere end Fanden, er han kjøn 
nok (E. T. K. 4272.)

Men netop denne udvortes, tilsyneladende Ligegyldighed 
eller Ringeagt dækker over og røber, hvad der bevæger sig 
dybest i Sindet. Ordsprogene er Udtryk for det, som man vil 
være bekendt overfor Omverdenen, det er Skallen uden om

*) Evald Tang Kristensen: Danske Ordsprog og Mundheld.
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det urolige Sind. De giver ikke et jublende Udtryk for Livs
glæde; man fornemmer ligesom en Trang til at slaa selve 
Glæden hen i Spøg i et Ord som dette: »Man skal leve, mens 
man har stunder«, eller: »Nu skal der leves, 30 daler for* 
tæres«. Man forlanger slet ikke ubetinget, at Livet skal give 
én Glæde; man finder det uvilkaarligt rimeligt, at der skal 
være Ligevægt i Tingene: »Naar du ilde lider, saa gror der 
bedre Tider«, »Vil du være noget, maa du ogsaa lide noget«. 
Sjælekummer maa man skubbe til Side og mest se paa, hvor* 
dan det gaar Kroppen: »Det er tungt at leve og aldrig være 
glad, men værre at leve og aldrig få mad«.-------Saadan
siger man; thi saadan kræver jo Omgivelserne, at man skal 
tage Livet — behersket, roligt, med en Spøg overfor det over
drevne, med Sans for Livets Ligevægt af godt og ondt; — 
men denne Maade at tage Tingene paa er jo kun en ydre, 
vedtaget Form, der dækker over Jubel og Sorg og over Liden
skabernes Vælde. Vi kan derfor nok lære en vigtig Side af 
vore Fædres Liv at kende i Ordsprogene, den fornuftige og 
forstandige, som man vender udad i Omgang med Mennesker, 
den kaade og lystige, som skyder det højtidelige eller over
mægtige fra sig med en Spøg, den spottende eller bittre, der 
pidsker det opblæste eller uretfærdige med sin knaldende Svøbe, 
— men det er alt sammen den udvendige Side, den, som kom
mer frem i Samkvem, Fællesskabets, Samfundets Samkvem. De 
ensomme Stunders Lykketrang og Lykkehaab, den sindsfor
tærende Sorg, Drifternes og Lidenskabernes Galskab, eller 
Sjælens stille Havblik, alt det faar man ikke Besked om i 
Ordsprogene, men derimod i Viser og Æventyr. Læg ogsaa 
Mærke til, at Troen, hvad enten det er Kristendommen eller 
den gamle Folketro, kun spiller ringe Rolle. Religiøst Haab 
og Tro eller Rædsel og Gru for de mørke Magter finder man 
kun faa Udtryk for. Naar man vil udrede et Folks Sjæleliv af 
dets Ordsprog, maa man lige saa vel lægge Mærke til det, 
som bekæmpes eller forties, som til det, der anbefales eller 
fremhæves. J Ordsprogene er man altid paa Højde med Si
tuationen. Hovedtanken er: lad dig ikke narre af Skinnet; 
det, der ser ringe ud, er tit det bedste; — derved er der Fa
milieskab med Æventyrene, hvor den ubemærkede og over
sete vinder Prinsessen og Kongeriget.
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I Almuen som i de andre Samfundsklasser er Menneskene 
af vidt forskelligt Anlæg. Der er digterisk begavede; de bliver 
Fortællere og Sangere. Der er Tænkere; de former Ordsprog, 
dog helst naar de ogsaa har noget Digtertalent, saa de kan 
forme Ordene klangfuldt og anskueligt. Den gamle Fællesskabs- 
Kultur var ikke fint forgrenet eller filtret som Nutidens. Tan
kerne arbejdede helst ad faa, ret kendte Veje; kun sjælden 
faar en ejendommelig Aand Lejlighed til at afstikke en ny 
Sti eller give Udtryk for en ny Klangfarve i Sindet. Der er 
faa Veje; men mange færdes ad dem Slægt efter Slægt. De 
bliver ved i de samme Spor, saa længe Livsforholdene er om
trent de samme. Men naar der ud af en Situation formes et 
Fyndord, vil det i Reglen i Bondefolket blive modtaget med 
en lydhør, tindrende Glæde. Det vil snart blive meddelt til 
nærmeste Nabo og blive gentaget — i Tide og Utide — Slægt 
efter Slægt. Der lever i Landsbyerne Fyndord, som altid næv
nes i Forbindelse med deres Ophavsmands Navn, og som 
maaske har været brugt i hundrede Aar med Tilføjelse af de 
Omstændigheder, under hvilke Fyndordet først blev brugt. 
Ingen nulevende har kendt Ophavsmanden, og ingen véd noget 
om ham, andet end at han har brugt disse Ord. Men Ordene 
formaar endnu med deres kendte Klang at lokke Smilet frem 
eller i afgørende Tilfælde at ramme Hovedet paa Sømmet. 
»Tusind Tak«, siger en. »Ja, det sagde hun Kjesten Flindtes, 
enten hun fik noget eller ej«, kan der saa svares den Dag i 
Dag i Erritsø, skønt ingen har mindste Forestilling om, hvem 
Kjesten Flindtes var. Hvis Fyndordet har en almen Leve
regels eller Iagttagelses Form, kan den gaa over til at blive 
Ordsprog: »Saa kun noget i«, sagde han gamle Mikkel Hjuler, 
»for hvor der ingen falder, dér staar heller ingen op«. — 
Med Hensyn til Oprindelse og Livsvilkaar har Ordsproget og 
Mundheldet (en Sige, en sæj*) samme Betingelser. De fødes i 
et heldigt Øjeblik hos en Mand eller en Kvinde, der formaar 
at give Tanken et kort og klart og anskueligt Udtryk i Ord. 
Ordsproget har en mere omfattende, almen Form, bruges om 
en Person, Dyr, Forhold i al Almindelighed; det hviler i sig 
selv som et afsluttet Hele. Mundheldet derimod bruges om 
en bestemt Person, et bestemt Forhold, som der hentydes til 
i Øjeblikket; det begynder derfor i Reglen med tredje Persons
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personlige Stedord: *Han er enten o æ Lowt eller under æ 
Gwol<.

Det er saaledes let nok at holde Ordsprog og Mundheld ude 
fra hinanden ; men de er nær beslægtede, og tit omformes det 
ene til det andet. »Det kommer af sig selv ligesom Lus og 
Lopper og lange Negle« er et Mundheld. Men det omformes 
til et Ordsprog, naar man siger: »Der er ingen Ting, der kom
mer af sig selv, andet end Lus og Lopper og lange Negle«.

Ordsprogene selv er tilsyneladende af et overmaade broget 
Indhold og om muligt af en endnu mere broget Form; der 
er ikke den Del mellem Himmel og Jord, som de ikke ufor
knyt giver sig i Kast med og fortæller os deres uforgribelige 
Mening om. Der er intet saa ophøjet og intet saa lavt, intet 
saa blufærdigt og intet saa uanstændigt, at Ordsprogene ikke 
kan benytte det. Deres Iagttagelseskreds omfatter alt, hvad 
der ligger inden for Menneskets Synskreds. Og tilsyneladende 
udtales de mest stridige Domme om alle disse Ting og For
hold. Og dog skal det nok vise sig, hvis man gaar dem igen
nem, at Udtrykkene vel er mangfoldige, men Tankerne for
holdsvis enkle og faa. Det er som med de ældgamle Veje; 
Vognene færdes ad dem som de har gjort i Tusinde Aar. Og 
Vognene dem er der mange Slags af; nogle er ny og flot la
kerede og andre gamle og frønnede, nogle har polstrede Stole 
og andre har en haard Agefjæl; men under dem alle sidder 
der Hjul, der løber rundt i de gamle Hjulspor og slaar de 
samme Sving, efter som Vejen drejer; saadan er det i Dag, 
og saadan var det i Gorm den Gamles Tider, og de samme 
Maal ligger ved Vejs Ende.

Lad os t. Eks. se paa, hvad Ordsprogene har at fortælle om 
saadan et Forhold som Døden. Vendingerne og Billederne, 
der bruges, er mangfoldige, men Tankerne omsat i tørre Ord 
er kun faa. Der kan være Forundring over, hvor let mangen 
en kan tage paarørendes Død: »Døødhe ære dødh mandz wæn- 
ner« (P. L. 157) og »Ee kommer sorgh oc slycker annen i gaar 
dødhe mijq, man, i dagh tapthe ieg mijn naal«. (P. L. 595.) 
Naar Skæbnen har bestemt ens Død, kommer den: »The døø 
allæ, som feyæ ære«. (P. L. 613.) Livet er dyrebart, og ved 
Siden af det er Penge lidet at regne: »Han døøreij aff hwngher 
dywrt køber«. Dog kan Livet rammes af saa tunge Sorger,
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at det er bedre at dø: »Bædræ ær at døø æn meth sorgh at 
leffwæ«. Den, som lever uden sømmeligt Hensyn, dør uden 
Ære: »Hoo som worløøss leffwer han æreløøss døør«. Det 
er samme Tanke, negativt udtrykt, som den, der findes i 
Håvamåls to navnkundige Vers, der begynder med »Fæ dør, 
Frænder dør«. Det sikre er, at alle skal dø: »Dødjien ær wiss 
æn dogh tijmen ær eij wiss«. Sygdom kan bringe Døden: 
»Lang siwghe ær wiss døødh« — og Alderdom kan bringe 
Døden: »Graa haar er døtzens blomsther«. Ingen kan dog 
hindre dens Komme: »Hoo kan haffwe forbudh foræ dødhen?« 
Og Døden kommer uventet: »Dødhen blæss eij lywdh fore 
segh«. Døden er ens for den lykkelige som for den ulykke
lige: »Faa hafwæ løckæ oc alle haffwe døden«. Een Ting dør 
man ikke af, nemlig af Trusler: »Jnghen døør af høtzell«. 
Ligesom Døden jo heller ikke indfinder sig hos en Mand, 
fordi det ønskes af hans Arvinger: »Thet staar ey til hwndhe 
at horss døø«. (P. L. 362 og 713.) — Og flere Tanker findes i 
Virkeligheden ikke om Døden hos P. Laale; thi et Ordsprog 
som dette »Saa vi hen til vor Død, da var vor Gerning ikke 
saa ussel« (998), indeholder samme Tanke som: »Hvo vorløs 
lever, han æreløs dør«. »Døden er kær, naar Lykken er sær« 
udtrykker det samme som: »Bedre er at dø end med Sorg 
at leve«.

Gaar vi til det næste Hovedværk i vor Ordsprogslitteratur: 
P. Syvs Ordsprog, finder vi foruden de samme Ordsprog som 
P. Laales mange andre; men Tankerne er for en stor Del de 
samme: »Den Død er hver Mands Alfarvej, det hjælper ej at 
sige nej«, »Mood Æble er Fald i Vaane«, »Ingen Urt hjælper 
for Døden«, »Døden er viss, men Timen uviss«, »I Dag rød, 
i Morgen død«, »Vor Dødsdag er vor Domsdag«, »Bedre er 
en ærlig Død end skammeligt Levned«, »Vel død er vel levet«. 
Der findes dog hos P. Syv enkelte Tanker, som ikke fandtes 
hos P. Laale, bl. a. vel fordi der er langt flere Ordsprog hos 
den yngre Forfatter. Men for største Del er de ny Tanker 
stærkt beslægtet med de gamle fra Middelalderen. »Døden vil 
have en Aarsag« betyder vel i Virkeligheden det samme som 
»De dø alle, som feje ære«. En ny Tanke finder man snarest 
i Ord som disse: »Død Hund bider ingen« og »Bedr’ at være 
brænd paa Gløde end at lyve paa den døde«. Det er en Paa-
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mindelse til de efterlevende om at vise Højmod over for den 
døde, der jo er værgeløs. Og en særlig højspændt Følelse og 
Tanke findes i nogle faa nye Ordsprog: >Saa tit dør man, 
som man mister sine«, »Lige nær til Himmels ihvor man 
dør«, >Den frygter for intet, som ej frygter for Døden«, »Døden 
er god, enddog Vejen dertil er besværlig«. Er dette en ny 
Klang, som Reformationens højt spændte Følelsesliv bragte 
ind i Folkets Tanke? Er det en Tidsalders aandelige Præg, 
der spejler sig i saadanne Ord, ligesom dens Hang til Drik 
og Fraadsen afføder en Vending som denne: »Flere dræbes 
af Mad og Drik end Sværd«.

Har saa Tiden efter P. Syv fundet Udtryk for nye Tanker 
om Døden? Herom maa vi spørge Evald Tang Kristensens 
»Danske Ordsprog og Mundheld«. — Naturligvis finder vi 
ogsaa her de gamle Tanker og de gamle Toner: »De dør ikke 
alle, som kommer i Krig«, »En ung kan dø, en gammel skal 
dø«, »Hvad en finder død, tør (behøver) en ikke slaa ihjel«, 
»Død Hund bjæffer ikke«, »Imod Døden er intet Raad«, »En 
skal hen. hvor æ Død og æ Brød er«. Der er en enkelt ny 
Tanke, som sikkert endda er meget gammel: »Det er bedre 
at være død end venneløs«1); — fremdeles en afgjort Forestil
ling om, at alt er forbi med Døden: »Naar vi er døde, er den 
Potte ude«, »Ven (naar) en er død, saa kræver en ikke«. En iro
nisk Lystighed over for det alvorlige finder Udtryk i Vendinger 
som disse: »A ær ræj, han skal et dø deswaar, han kommer sæj 
nåk, Gu bæjer et«; »A tykte nok, Mo’r vilde dø, hun gabte«.

Ser vi nu bort fra Mundheldene og holder os alene til Ord
sprogene, vil det vise sig, at de i formel Henseende kan ind
ordnes under nogle faa Typer — at de i deres sproglige Byg
ning følger nogle faa afstukne Veje ligesom med Indholdet.

a) Den direkte Belæring, Levereglen: »En skal 
prutte smaalig og betale redelig«, »En skal være andre god, 
men sig selv bedst«. I disse Eksempler fremkommer det ord- 
sprogsagtige ved Opstilling af en Modsætning. En Sætning som 
»Man skaltage, mens Vognen er hel« indeholder ogsaa en 
direkte Belæring; men hvad der siges i den, er i og for sig 
saa selvfølgeligt, at det kun faar Betydning som Udsagn, naar

]) Sml. Håvamål : Den Fyr frønner, som staar paa ryddet Mark og hverken har Bark 
eller Naale til Læ. Saa er det med en Mand, hvem ingen ynder. Hvad skal han leve for?
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det anvendes overført eller billedligt Direkte Belæring med paa
følgende Begrundelse har vi i »Stræb kun, Aftenen kommer 
af sig selv«. Det ordsprogsagtige fremkommer her ved Mod
sætningen mellem hvad man selv kan gøre og hvad der sker 
uden ens egen Medvirkning. Vi kan lægge Mærke til, hvor 
almindelig Modsætnings-Bygningen er i den Arb Ordsprog: 
»Driv paa dit Arbejde, at Arbejdet ikke skal drive paa dig«, 
»Herrer og Narre skal man ikke vise halvgjort Arbejde« o. s. v.

b) Erfaringssætningerne kan være stærkt beslægtet 
med de foregaaende ; men de fremtræder formelt ikke som et 
Paabud om at handle saadan og saadan, men som en Ud
talelse, der indeholder den erfarne Mands Overbevisning. En 
af de ovenfor nævnte Sætninger kan saaledes omdannes til 
en Erfaringssætning, der lyder: »At prutte nøje og betale rede
lig det giver det længste Venskab«. Ogsaa i Opstilling af Mod
sætninger har mange Erfarings-Ordsprog deres Styrke: »Al
buestød og Kjærestenød svier vel haardt, men svier kun kort«, 
»Evindeligt Arbejde gør evig Prakker«. Et Rim hjælper med 
til at udhæve Modsætningen: »Jen aa æ Væj, en aan i æ Stæj«, 
»Armod er ikke saa kær, som den holder sig nær«1). Modsæt
ningen kan underfundigt være skjult, men er alligevel til Stede 
for Tanken: »Om Aftenen er alt gamle Baarer«. Baarer er 
Græsmark; over gammel Græsmark er det ifølge uskreven 
Landsbyvedtægt tilladt enhver at færdes, medens man lige saa 
selvfølgeligt (hvad Byfolk tit glemmer) ikke gaar, hvor man 
kan gøre Skade, i Korn o. lign. Dog, den nævnte Vedtægt 
gælder kun saa længe Markens Ejer kan holde Øje med en; 
om Aftenen, naar ingen ser en, kan man i en snæver Vending 
ogsaa skyde Genvej andre Steder end over gamle Græsmarker.

Ogsaa blandt Erfaringssætningerne er der mange, hvis Ind
hold er saa selvfølgeligt, at de kun kan anvendes billedligt: »En
hver Apotheker maa kende sine Krukker«, »Alle Nøgler hænger 
ikke ved en Kællings Side«, »Det er ikke altid af Glæde, at Hønen 
kvæder«, »Det kan sagtens ske, at det kan stænke os i Ansigtet, 
naar det støvregner«. Undertiden udgør de to Led, der stilles 
op, ikke en Modsætning, men en pudsig Sammenstilling, en 
Parallel: »Mange Døtre og mange Høns gør en arm Bonde«.

x) Fra Middelalderens Dage har saavel Stavrim som Enderim været en frem
trædende Prydelse i Ordsprog og bidraget til at forlene dem med Fynd.

9
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c) En tredje Gruppe, som man har kaldt Skæmteord- 
sprog, stiller sig tilsyneladende endnu mer objektivt overfor 
den Sandhed, den meddeler, end den foregaaende Gruppe. 
Medens Gruppe a belærer ved direkte Paabud, giver Gruppe b 
intet Paabud, men giver en Erfaring. Gruppe c tager derimod 
paa en Maade ironisk Afstand fra det direkte Udsagn, idet 
det lægges i Munden paa en Person, et Dyr eller en Ting, 
som for det meste opfattes skæmtsomt, eller anbringes i en 
pudsig Situation. Denne Gruppe indeholder en morsom lille 
Fortælling i største Sammentrængthed eller et lille Skuespil, 
hvor der kun findes een Replik i een Situation. Sommetider 
er Replikken nok, Situation og Person giver sig af sig selv: 
»Af Vejen, Bonde, jeg er fra en Herregaard« behøver ingen 
yderligere Forklaring, hverken om, hvem der taler; eller i 
hvilken Situation ; men Ordene er tydeligt nok sat paa Afstand 
af den, der benytter Ordsproget, og der er kastet ironisk Skær 
over dem. Noget lignende forholder det sig, naar det hedder: 
»De ser all’ min bold’ Arm’, men de ser ikke min slunken 
Tarm’<; — man føler det, som om der egentlig hørte et »som 
den eller den sagde« til denne Vending. Mange af disse 
Skæmtesprog har sikkert deres Oprindelse fra en bestemt Si* 
tuation. Man synes ligesom at kunne skimte det i et Ord* 
sprog som dette: »En kan række æ Aften ved en Praas og 
æ Nat ved et Tællelys, sagde æ Mand fra Andrup«. — Den 
samme Virkning, som opnaas ved, at man fortæller, hvem der 
sagde Ordene, opnaas i Grunden ogsaa ved, at man nævner 
den, som Ordene rettes til: »Ajjt du det, Per Bang, dér smut 
æ Gris«. Her er ved Tiltalen »Per Bang« opnaaet, at den, 
der anvender Ordsproget, ironisk tager Afstand fra Ordene, 
idet han henfører dem til en Situation, hvor der var en »Per 
Bang« til Stede.

I Skæmtesprogene slaar Folkets Vid sig jo ellers løs i den 
kaadeste Overgivenhed i Opfindelsen af Situationen og i det 
tørreste Lune i Replikkens Formning. Stundom er det et Ord
sprog eller ^en ordsprogsagtig Vending, der lægges en Person 
i Munden i en Situation, hvor det kendte Udtryk faar en egen 
komisk Glans. Til andre Tider er det kun et kort, malende 
Udbrud, der sættes i den tilbørligt snurrige Ramme. Af den 
Slags har vi mange, og der digtes vist saadanne den Dag i
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Dag. Hos E. T. Kristensen, fra hvem jeg ogsaa har taget de 
i den foregaaende Udvikling nævnte Eksempler, finder man 
karakteristiske Skæmtesprog i Massevis: »Ilde var det, men 
godt gik det, sagde Manden, han brækkede Benet, men Strøm
pen blev hel<; »Et Barn om Aaret er ikke meget, sagde Man
den, men det samler dog< ; »Hvad Ende vil deltage, sagde 
Manden om Blæsten, da havde det taget den vestre«; »Gud 
Fader, giv Lin, sagde Klavs Kloster, da beste hans Kat«.

Som jeg nævnte før, er der en bestemt Forskel i Formen 
paa Ordsprog og paa Mundheld; men som jeg ogsaa frem
hævede, er de saa nær beslægtede, at den ene Art tit meget 
nemt kan omdannes til den anden: »Det er et skiddent Ar
bejde, men det giver en ren Skilling« er et Mundheld; »Et 
skiddent Arbejde giver en ren Skilling« er et Ordsprog. Ogsaa 
Mundheldet kan, som man af nævnte Eksempel ser, virke ved 
Modstilling ; men det mest almindelige ved den Slags Udtryk 
er Sammenligning, der gaar ud paa, at to Ting, en Person og 
en Ting o. s. v. har en Egenskab i lige høj Grad og bærer sig 
ad paa samme Maade: »Han gaar altid, som han ledte om 
Firskillinger«, »Han er saa lang i Ansigtet, at man kan lægge 
Klaptræer paa ham«. Undertiden er Udtrykket ikke formet 
som en Sammenligning, men indeholder kun for Tanken en 
saadan: »Hun er en rigtig arrig Terne« (Fuglen Terne). Derved 
dannes Overgangen til saadanne billedlige Udtryk som: »Hun 
lagde for mange Alen op til det Stykke«, »Han staar paa æ 
Albu for hende«, »Han falder i Amdam« (d. e. Stivelse) o. s. v.

Jeg har i det foregaaende stærkt fremhævet det typiske, det 
traditionelle, som findes ved Ordsprogene, baade i Form og 
Indhold; men de fortjener selvfølgelig ogsaa at granskes ud 
fra andre Synspunkter.

Man kan i en Række Ordsprog se en historisk Udvikling, 
der skyldes Forandring i Kulturforhold. Saa længe man skød 
med Bue og Pil hed det saaledes: »Den ene fjedrer Kolven, 
den anden skyder den ud«. Da Ildvaaben var blevet alminde
lige, blev dette til: »Den ene støber Kuglerne, den anden 
skyder dem ud«.

Undertiden vil det være muligt i en senere Optegnelse, ja i 
en Optegnelse, der gøres i vor Tid, at finde en oprindeligere 
Form end de tidligere optegnede. »Roes ej Kornet i Blade,

9*
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før du har det i Lade« (P. S. I 444) lyder ret godt, men der 
er dog lidt skævt i Tanken. Og der kan næppe være Tvivl 
om, at denne enderimede Form i Virkeligheden er yngre end 
den stavrimede Form, der den Dag i Dag bruges i Østjylland : 
»En skal it tæj Borg o Blådbyg«. Den oprindeligste Form af 
Ordsproget om Fanden, der klippede sin So, finder vi i det 
østjydske: »Møj aa æ Mund og lidt aa æ Låj« o. s. v. Låj 
betyder Uld.

Undertiden maa man i Kendskab til gammeldags Levevis 
søge Oplysning om, hvad der menes med et Ordsprog. Hvad 
menes f. Eks. oprindelig med et Ordsprog som dette hos P.Syv: 
»Han skal have en god Stumpe, der skal dyppe en anden ud«. 
Hvilket haandgribeligt Optrin ligger bag ved Meningen og 
Ordene? — I Østsjælland, hvor jo P. Syv var Præst, har man 
til ned mod vor Tid om Sommeren faaet en Ret, der hed 
Syltemælk, en Slags Tykmælk, som Vallen var siet fra, og som 
derefter var rørt op i god Mælk; den spistes paa den Maade, 
at Fadet med Syltemælken sattes paa Bordet; hver af Husets 
Beboere forsynede sig med en god Rugbrødshumpel (en Stumpe), 
og denne dyppede man i Syltemælken for hver Gang, man 
bed en Mundfuld af den. Det er da tydeligt, at den, som 
havde den største Stumpe, kunde »dyppe de andre ud«, d. v. s. 
blive ved at spise længst af Syltemælken.

Om en særlig Klasse Ordsprog siger P. Syv: »Nogle ere 
sære, sagde om nogle tilforn i særdelished, og nu ej meere. 
F. Eks. i Peder Laale og andre .... Ret og skæl, sagde 
mølleren, han toldede med drifttruet«. Dette Ordsprog har 
dog været brugt til vor egen Tid i Østjylland, saa vi deraf 
kan se, at der endnu bruges Ordsprog i levende Tale, som 
P. Syv regnede som forældede paa hans Tid. Drifltruget til at 
rense Sæden med var naturligvis et større Kar end Told
koppen, som Mølleren egentlig skulde bruge til at tage sin 
Betaling med.

Fremdeles siger P. Syv: »Somme vidne om den gamle over
tro F. E. D^r er ven i venstre øre (naar det blusser). Hvo 
haardelig nyser fanger god skebne. Uglebøn formeen en mand 
at være til skibs før. (De hulde det for et ondt ten, at begynde 
noget, naar uglen skriger)«. — Omtrent de samme Tegn og 
Varsler gælder den Dag i Dag og har omtrent samme Betyd-
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ning; endnu henved halvtredje hundrede Aar efter P. Syv 
»vidner de om den gamle Overtro«.

For Kendskabet til gammelt Folkemaal har Ordsprogene 
ikke liden Betydning. Hvem kender ikke straks sjællandske 
Ejendommeligheder i de udhævede Ord i disse to Ordsprog 
hos Syv: »Faar man ikke Bodelsmesse væde, daf faar mand 
smaa neger og lave«, »Bjørneskindet bids ikke«. Og det gælder 
om at faa fat i Ordsprogene netop med deres oprindelige 
Ordvalg. Et Ordsprog, der er meddelt E. T. K. i Formen »Rene 
klæjr får nok vejr« er jo næsten uforstaaeligt; men det lyder 
ogsaa oprindelig: »Toed klæjr faar nok Vejr«. Altsaa: naar 
man blot har faaet Klæderne toet, skal der nok komme Vejr, 
hvor man kan faa dem tørret. Meddeleren har syntes, at 
Ordet toet var forældet, halvvejs uforstaaeligt, og har derfor ind
sat rene i Stedet; men dermed er Ordsproget halvvejs ødelagt.

Ellers er det jo netop Evald Tang Kristensens Styrke, at 
han fra vor Tid har. meddelt Ordsprogene saa vel som alt det 
andet, han har indhøstet, netop i den Form, hvori det brugtes 
af Menigmand, uden at pynte paa det og uden at ændre for 
nemmere Forstaaelses Skyld. »At sigte mit stof«, siger han i 
Indledningsordene til Læseren, »har jeg aldrig påtænkt, det 
kunde ikke falde mig ind. Jeg kunde vel have haft lyst der
til og sagtens også have gjort det ret ordentlig, men tiden 
dertil er endnu ikke kommen. Stofindsamlingen er for mig 
endnu hovedsagen, og om jeg end tit længes efter at være 
kommen over den periode, må jeg nedtrykke min længsel, til 
samlerarbejdet er gjort. Da, og først da kan sigtningen be
gynde«. — Sjælden eller aldrig har en Mand, der stod midt 
i et trættende og møjsommeligt Slid, talt skønnere Ord. De 
er sagt af en Mand, der havde en sjælden Forstaaelse af sin 
egen Gerning og den Betydning, den havde i hans Fædrelands 
Aandshistorie. Fristelsen til det mageligere og tilmed af nogle 
mere ansete Arbejde var der, men Evald Tang Kristensen 
viste roligt, opofrende, fædrelandskærligt Fristelsen fra sig. 
Thi hvis han ikke gjorde den Gerning, blev den slet ikke 
gjort, og da havde dansk Aandsliv til de seneste Tider lidt 
et ubodeligt Tab.



Lidt hittegods.
Ved Marius Kristensen.

DEN, der har indsamlet og udgivet så store mængder af 
folkeminder, som E. T. Kristensen har, kunde måske 

tænkes at rynke lidt paa næsen ad de småting, der nu og da 
kan falde for en boglæser, som egentlig har helt andre hoved
formål. Men jeg tænker, vor hædrede samler vil se ander
ledes på sagen. Han ved, at netop det tilfældige fund, så 
ubetydeligt det ofte synes, sommetider kan sætte prikken 
over i — være netop det, man trænger til at se kendsgær- 
ninger for, selv om man egentlig er_ fuldstændig overbevist 
om sagens sammenhæng i forvejen.

Det er jo smuler, man sådan støder på. Kun én side af 
folkeminderne — og den skal jeg af forskellige grunde her helt 
lade ligge — næmlig hvad der har med signen og trolddom 
at gøre, træffer man jævnligt på sin vandring gennem gamle 
bogriger. Men selv smulerne er værd at agte. Hvis vi ikke 
havde de ubetydelige spor af kendte folkeviser fra middel
alderen1), vilde vi alligevel være fattigere end vi nu er, når 
vi skulde til at drøfte folkevisens alder. Man kai>længe nok 
være klar over, at overtro knyttet til helgendag må være af 
middelalderlig oprindelse — det er dog ganske rart at finde 
bekræftelse på en af E. T. Kristensen optegnet planteregel fra 
Mors i det gamle Lucidarius-håndskrift*). Og selv om vi 
stadig må ty til den levende overlevering for at få besked 
om gadelam og nyårsgaver, morer det os at se, at en gråbroder i 
Næstved ikke blot har skrevet et digt af, hvor gadelam om
tales, men at gadelammet har spøgt sådan i hans hoved, at 
han ikke har kunnet dy sig for at sætte det ind på tomme

x) Ill. dansk Litteraturhist. 3. Udg. s. 136; Danske Studier 1917 s. 81—82. 
■) Plant koll Urbani; AM 76, 8vo bl. 18r; Feilbergs ordbog III, 981a46.
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pladser i en Danmarkskrønike, han sad og pyntede med røde 
bogstaver.x)

Det var nu lidt middelalderligt, men vi må endda ofte tage 
til takke med senere tiders forfattere. At vi hos en Jyde som 
Wadskiær træffer det jyske adagium: finker i fars hat, øl 
og brød i mors hue, er egentlig mindre mærkeligt,^end at han 
kender udtrykket nok en ditto med messingskruer.8) Höys- 
gaard har ret god grund til at nævne den gamle katolske 
ræmse: Stat op Sankte Simeon og sig mig, hvem ti var?3) Men 
man bliver næsten selv lidt forbløffet, når man træffer det 
11. bud på höjtysk — Du sollst dich nicht verblüffen lassen — 
hos E il sch o w, over en snes år för det kendes fra selve den 
tyske overlevering, hvor det nok først er kendt i et brev fra 
Herder til Goethe.4)

Det hittegods, jeg her skal komme med, er også småting, 
men har dog nogen værdi, regneopgaverne, fordi de stammer 
fra en af Danmarks berömteste regnemestre — ham der ud
regnede lysets hastighed —, og den gamle leg, fordi dens 
bjemstedsret i Danmark bliver noget sandsynligere, end den 
var för.

Med hensyn til de Rømerske régnestykker vil jeg henvise 
til E. T. Kristensens Danske Folkegaader (1913) s. 438 flg., 
hvor man vil finde adskillige opgaver af ganske lignende art. 
Markus-legen er vist endnu ikke fundet på denne side Sundet, 
men selv om den dærfor ikke er kommen med mellem E. T. 
Kristensens børnelege, er det dog muligvis en god gammel 
dansk leg. Slægtninge findes i Danske Börnerim, Remser 
og Lege (1896) s. 269flg. og 602flg.

I. REGNEGÂDER HOS OLE RØMER.
I Rømers optegnelser6) findes et par sider (bl. 64b og 65a ), 

som et sted bærer påskriften Faxør reysis passetemps o : tids
fordriv på Fakse-rejsen. Hermed stemmer det godt, at en af

0 De gi. da. dyrerim v. Brøndum-Nielsen s. xx; Gida. krøniker ved M. Lorenzen 
s. 2011, 212®.

2) Poetiske Plukkefinker (1737); se Udv. danske Vers af Wadskiær v. Brix og 
Anker Jensen s. 12 og 9

8) Anden Prøve (1743) s. 19; Dania II, 196.
4) Giensvar paa de Critiske Betenkninger (1749), titelbi. ; Arlaud, Beving. Ord, 2. 

Udg. s. 354.
s) Adversaria ved Thyra Eibe og Kirstine Meyer s. 115.
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opgaverne har overskriften Occasione SOLUTIONIS JKIØGEKRO1) 
(i anledning af betalingen i Køge kro) — denne ligger jo ved 
den søndre strandvej, som man dengang brugte.

Det er ukendt, hvad for en rejse det gælder, og hvem der 
har været med på rejsen, men det ser ud, som om betalingen 
i Køgekro har givet anledning til, at Rømer har prøvet på at 
lave 20-gæs-opgaver. Den første kunde have følgende form 
(men Rømer har ikke formuleret den):

Et ægtepar og en ugift herre spiser i kroen. Da de har 
betalt, siger ægtemanden: det er egentlig galt, for vi to mænd 
skulde betale lige meget; giv mig halvanden mark, så er vi 
lige. — Nej, svarer den ugifte, det er urimeligt, at jeg skal 
betale mere end en tredjedel, når vi har været tre om maden ; 
det er jnig, der skal have en mark, så bliver der betalt lige 
meget for hvær. Hvor meget havde hvær betalt?

Dette regner Rømer ud på følgende måde:
Hele summen kalder vi T, den ugifte herres post x, så 

har vi
(1) x - 1 = i T. = T. I
(2) X + H = 4 t = T. I

Trækker vi (1) fra (2) får vi
(3) 2| = | T
(4) T = 15 mark; x—1 = | T = 5

Herfra får vi igen
(5) x = 6 mark, altså den andens part 15 — 6 9 mark
Dærnæst prøves det samme med lidt vanskeligere tal (x 

— 5 = T, x + 2 = T, løsning 60 : 37, 23; x + 3 
= I T, x + 7 = J T, løsning 48 : 29, 19), og han prøver 
også på at fræmstille det grafisk til forklaring for mindre 
matematiske personer.

Da formuleringen af opgaven i dette tilfælde ikke er Rømers 
egen, er det af særlig værdi, at den første opgave (foran disse 
tre) er helt formuleret af ham, og oven i købet på dansk, og 
jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at det er en ældre regnegåde, 
han har benyttet. Den lyder således

Syster skicher sin broder udenlands alle rede penge, som 
fantis i deris faders boe och endnu en tredie deel af samme

*) Det sidste skrevet med Rømers lönskrift.
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summa tillige med 40 Rixdr. for at giøre fyllist for dend halve 
deel af boene och self beholde alt godzit.

Hand prætendere foruden de i boen fundne penge endnu half- 
deelen af godzit och vil give 10 Rixdr. tilbage for at have just 
sin broderiod som er just 2/s af hele boen.

spørgis hvad boen var hvormegit i penge hvorrAegit i gods? 
pengene = y I 1| y + 40 = | boet = | x + | y 
godzit = x II y + J x - 10 = g boet = gx + | y
boet = y + x

Udregningen, som delvis er latin, omskriver jeg således: 
Ligning I giver (3) 1| y — | y + 40 = | x; | y 4- 40 = | x 
Ligning II giver (4) y - g y - 10 = fx-|x;|y-~10 = jx 

Folder vi (4) med 3 får vi (5) y — 30 = | x
Af (3) og (5) fræmgår y — 30 = | y 4» 40; | y = 70; 

y = 6.70 = 420
Indsættes dette i (5) får vi | x = 420 — 30 = 390; x = 780 

Hele boet altså 780 4“ 420 — 1200 Rigsdr.
Opgaven ser dog ud til at være vel svær til hovedregning; 

men at den er i slægt med de folkelige talgåder, kan ikke 
nægtes.1)

II EN JULELEG FRA KRISTIAN IV.S TID.
I Arwidsons Svenska fornsånger III, 421 (1842) finder vi 

beskrevet en gammel börneleg fra Östergötland, Markus och 
Lukas, på følgende måde: To personer med tilbundne öjhe 
ligger næsegrus på gulvet lige overfor hinanden. Den ene 
råber: >Du, Markus!« — Den anden svarer: »Du, Lukas!« 
og giver, i retning af lyden, et slag med den flade hånd, som 
undflys og derfor oftest rammer gulvet. Dette fortsættes 
skiftevis.

Legen er (se Hjelmqvist, Bibliska personers namn i sekun
där användning i nysvenskan s. 230 flg., 1901) også kendt 
samtidig fra Skåne, og der kan efter beskrivelsen' ikke være 
tvivl om, at det er den samme leg, der omtales som »Markus 
daska« 1756 og 1717.

Fra Halland har vi følgende beskrivelse af legen:
Vidare flätades karbaser [af halm], hvilka användes vid 

flera olika lekar. En bland dessa var »Markus daska* eller
9 Et spørgsmål af noget lignende art, som Rømer har givet sig meget af med 

er tallenes fordeling i tryllekvadrater, se Adversaria s. 36 flg og s. 88 flg.



138 LIDT HITTEGODS

>Leka Markus*. Man band för ögonen på tvenne personer, 
och så lades två trästolar med benen utåt åt hvar sitt håll 
och ryggstöden hopbundna. Se’n skulle de, som fått ögonen 
förbundna, lägga sig på knä midt emot hvarann och med 
vänster hand hålla i hvar sitt stolsben, och i den högra en 
karbas. »Markus akta dig för min därkus«, sade den ene af 
dem och slog till, hvar han kunde träffa, och så svarade den 
andre på samma sätt. (Fataburen 1917 s. 10).

Imidlertid kan legen i dansk overlevering føres endnu et 
hundrede år længere tilbage. I den lange vise om Kalmars 
erobring 1611 (Danske Viser I nr. 32) træffer vi næmlig en 
sikker hentydning til den i v. 109:

Jeg spår, (min spådom ej forsmå!)
det er et ondt behag 
at du til dødning flyer så: 
hyt, Markus, for et slag!

(Således må tegnene næmlig sættes, for al verset skal give 
mening.)

Sammenhængen i visen er følgende: Kong Karl hånes, fordi 
han har slået lejr på en kirkegård — er det, fordi han hos 
Døden søger pas for sine folk til Charon? — og der varsles 
uheld for ham derudfra. Men den sidste linie med sin Mar
kus bliver ganske uforståelig, hvis den ikke rummer en be
stemt hentydning til noget kendt; og dette kendte kan ikke 
være noget andet end »Markus daska«, som 1717 netop sæt
tes lige med »Markus, fick tu dask?«

Vi ser, at medens legen i det 19. århundrede nævner to 
personer, Markus og Lukas, kender den både i det 18. og 
17. årh. kun Markus, og dette er sikkert også det oprinde
lige. Den er, som så meget gammelt, af bibelsk oprindelse 
og går ud fra den bibelske fortælling om, at nogen tilhyllede 
Jesu ansigt med et klæde og slog ham med næverne og sagde 
til ham: »vis dig nu som profet« (o: gæt, hvem var det?), 
og endog betjæntene gav ham øredask.

Da denne*fortælling kun1) forekommer hos Markus (14,®6), 
kunde navnet forklares som overført fra evangelisten, men 
det er dog tvivlsomt, om det forholder sig helt således.

') Joh. 18,n er væsentlig forskellig, navnlig mangler tilhyllelsen af Jesu Ansigt og 
det spottende spørgsmål.
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Som Gaston Paris nævner (Légendes du moyen âge p. 152—3) 
har man tidlig overført navnet Mal chus fra den soldat, hvis 
øre Peder hug af, til den jøde (kaldes senere for Ahasvérus), 
som slog Jesus, og dette navn er ofte senere forvansket til 
det mere kendte Markus. Der er forøvrigt vist også ind
blandet noget af legenden om den blinde Longihus i nogle 
af disse fortællinger, og dette i forbindelse med tilbyllelsen 
af Jesu ansigt, eller måske denne omstændighed alene, har 
givet oprindelsen til blindebuklegen.

Det er da rimeligvis den legendariske Malchus, som — 
måske under påvirkning af, at beretningen står i Markus- 
evangeliet — er blevet til Markus, og Lukas er åbenbart 
kommet med i en langt senere tid, fordi Markus og Lukas 
nu engang hørte sammen som de to evangelister, der ikke 
var apostle. I den retning peger både de historiske eksempler 
og legens formodede oprindelse.

Spørgsmålet bliver nu blot, om det er en dansk eller en 
svensk leg, der hentydes til i visen. Da visen er dansk, lig
ger det nærmest at antage det første, og legen har jo faktisk 
været kendt i det sydvestlige Skåne i beg. af det 19. årh.; 
men sikkert er det dog ikke. Den omstændighed, at legen 
har de samme to navne i Skåne som i Östergötland, tyder 
egentlig nærmest på nyere vandring fra det ene sted til det 
andet, og Kalmar-visens forfatter ynder nok at lapse sig med 
sit kendskab til svenske forhold, så det er meget muligt, at 
han har kunnet hentyde til en svensk leg. Det rimeligste er 
måske for øvrigt, at legen har været kendt i bægge lande.

Hvad der er sikkert, er, at legen altså nu kan føres et 
hundrede år længere tilbage i tiden, og da den åbenbart har 
forbindelse med middelalderlige legender, er den sagtens endda 
noget ældre.



Nogle samsøske folkemelodier.
Ved H. Grüner Nielsen.

VALD TANG KRISTENSENS betydning for forskningen 
af dansk folkemusik indsés måske bedst, når man får at

vide, at omkringen tredjedel af samtlige eksisterende opskrifter 
af melodier hørende til Danmarks gamle folkeviser er op
tegnet af ham eller skyldes hans initiativ. Nu er den gamle 
visesang jo så godt som uddød, og det er desuden vanskeligt 
at finde visesangere som Tang Kristensen ikke allerede har 
gæstet. Af den grund må efterfølgende 9 samsøske melodier 
betragtes som et sjældent fund. Melodierne er optaget fono- 
grafisk 1911 af forfatter, journalist Fr. Poulsen, og meddeleren 
er en 80-årig dame i Brundby, fru Signe Bramming. At vi 
står overfor ægte folketradition, ses let deraf, at flere af disse 
Samsø-melodier genfindes fra andre egne af landet, og — 
som det ses nedenfor — er overensstemmelsen endda ofte 
overraskende stor. Til melodierne nr. 5—8 (der alle har om
kvæd) har jeg derimod ikke kunnet finde nogen virkelig 
parallel, men de er sikkert forholdsvis gamle, i hvert fald 
nr. 6 har afgjort et meget gammeldags præg. Teksten til nr. 9 
vil være de fleste bekendt fra Drachmanns »Der var engang« 
(med musik af Lange-Müller); den folkelige teksts melodi har 
ikke tidligere været optegnet. . \

Da stavelsesantallet varierer i folkeviseversene følger heraf, 
at melodien ikke kan have nogen absolut fast form hele visen 
igennem, snart er der brug for mange toner, snart kun for få. 
Denne ubestemthed gör overleveringen usikker og volder ofte 
melodioptegneren mange bryderier, indtil han opdager, at han 
må nøjes med at optegne melodien til et enkelt vers. Kun 
ved fonografisk optagelse som mellemled opnås virkelig klarhed 
over den folkelige nuancering. Den samsøske visesangerske 
ses da også at behandle melodien med ret stor frihed. Dog
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er måske melodierne nr. 3 A og 7 også noget usikkert erindrede; 
derfor de påfaldende mange varianter. Alle melodierne er 
desværre indsunget forsætlig i forceret tempo i fonografen, 
således at det normale tempo og foredragsmåden nu ikke 
nærmere kan bestemmes.

?

1A. Dg F 311. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 (ved forfatter Fr. Poulsen) 

efter fru Signe Bramming, 80-årig.

vil du nu væ - re al - 1er kæ - re - sten min.

21 i L 22 23 24 k 25 26 27 28
y i 1 1 K i n i

é n 4 4 J J .  K— i k. ’ 1 ' !< i r r J * J D n
— ■—1—b- ■—- L *—J—J

V. 2: 19 og 20 nærmest V. 1: 0 8—15: Gentagelsen mangler.

—3 1 “=K=;
=|7 - —4—«—

IB. DgF311. Fra Viborg amt.
Optegnet af E. T. Kristensen efter Jakobine Nielsdatter i Mammen; 

tidligere trykt i J. F. II s. 390.

Ja, der var jo al drig så dy - be en bæk,
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He - len - de - lin hun måt - te, He - len - de - lin hun 

måt - te jo o - ver den trækk’.

2A. Dg F 271. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

k l} s 'i
V. 1. Red - se - lil - le hun slog guld - væ - ven så

hårdt, så mæl - ken af hen - des bry - ster sprang, o

ja, ja, så mæl ken af hen ~ des bry - ster sprang.

2B. DgF271. Fra Vestjylland.
Optegnet af E. T. Kristensen efter Jens Mikkelsen Degn i Kølvrå; 

tidligere trykt i J. F. II s. 380.
(Transponeret).

Skön Med - 1er han tje - ner i kon - gens gård,

jom - fru - er og mø - er de kru - ser hans hår,

k. k. - ....  ...

F i?23
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3A. Dg F 101. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

8B. DgFlOl. Fra Falster.
Opt. af Rasmus Toxværd i Sillestrup; »denne melodi har min fader 
spillet for mig«. Tidligere trykt i Skattegraveren VII (1887) stk. 44.

(Transponeret).

4 A. Dg F 306. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.
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4B. Dg F 306. Fra Jylland.
Opt. 1810 af sognepræst C. C laus son. i Nörre-Nissum. Nyerups efter
ladenskaber, Add. 65, 4°; tidligere trykt i Nyerup og Rasmussen: 

Danske Viser (1821) I s. VI.

5. Dg F 305. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

Hr. Fry - dens-borg han sag - de til li - den Kir-

min. Her - re Gud, hvor sor - gen den er tung.
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6. Dg F 183. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

7. Dg F 95. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

10



146 NOGLE SAMSØSKE FOLKEMELODIER

8. DgF 357. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming.

1. linje gentages undertiden af sangeren.

9. DgFUtr.XXXI. Fra Samsø.
Fonografisk optagelse 1909 efter fru Signe Bramming; tekst se f. eks. 

Skattegraveren I s. 442, II s. 8, XII s. 237.
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Lidt om Soldyrkelse.
Af Gudmund Schütte.

FEILBERGS Studier i »Jul« og andensteds har, saavidt 
jeg har forstaaet, ført til ret negative Resultater ved
rørende Iagttagelsen af fortsatte Rester af Soldyrkelse i Dan

mark. Og Axel Olrik bar i Brev til mig udtalt sig ret 
skeptisk derom. Alligevel kunde jeg ikke lade være med at 
synes, at der var mere om det, end de Lærde vilde tro. Og 
det var navnlig Iagttagelser af Evald Tang Kristensen, 
der atter og atter bragte mig paa Sporet. Jeg vil nu søge at 
samle min Opfattelse; det er for en stor Del gammelkendte 
Ting, men det vil let sees, at Evald Tang Kristensens Med
delelser indgaar deri som det nye og paa sin Vis afgørende.

Solens Dyrkelse baade hos den jafetiske Folkeæt og den 
gottonske Folkegruppe er saa selvfølgelig, at den knap kræver 
at paapeges. Baade Romere og Grækere dyrkede denne Gud
dom under dens blotte Navn uden nogen Tilføjelse, lat. 
So/, græsk (S) avelios eller Helios; ligesaa nævner ca. 900 e. Kr. 
et tysk Galdrekvad fra Merseburg Solgudinden Sunna, d. v. s. 
»Sol«, hvis Navn vi endnu har et Minde om i vort Hellig
dagsnavn Søndag. Af samme knappe, faamælte Art er en hel 
Række andre ældgamle Gudenavne: oldnordisk Tyr, oldbøj- 
tysk Ziu = lat. Dis, græsk Zeus, indisk Djaus = »Himmel«; 
oldnoridsk Dagr = »Dag«; oldnordisk {rørr, oldtysk Thonar, 
keltisk Tanaros (Jupiter Tanarus) = »Torden« etc. Jeg har for 
en Ordens Skyld døbt den Slags Navne »Kortetyper«, og jeg 
har forskellige Sieder paavist, at de danner Ursprogets Adel, 
ligesom forøvrigt den nordiske Adel af sproglig Konservatisme 
endnu indtil den nyere Tid fortrinsvis dannede sine Slægts-

10*
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navne af saadant Ordstof, jfr. det sammengiftede Adelsnavn 
Krag-Juel-Vind-Friis1).

Et Tilnavn var Hvél, der spores i Bogstavrækken og i det 
udvidede Tilnavn Fagra-hvél, omtalt af Snorre i Skaldskapar- 
mål c. 65. Det er = engelsk wheel og egentlig samme Ord som 
vort Hjul; ogsaa Brugen af Biformen Hjul mener jeg ved Evald 
Tang Kristensens Hjælp at kunne paapege, som vi nedenfor 
skal se. Sagtens har Solen endelig været kaldt Ring, oldnor
disk Hringr.

De hernævnte Tilnavne er Kortetyper af samme Urpræg som 
selve Navnet Sol. En hel Række andre Tilnavne opregnes af 
Snorre paa det omtalte Sted, men de er for Størstedelen af 
yngre Præg, saa jeg forbigaar dem her.

Menneskenavne kan dannes ved Hjælp af Navneleddet Sol, 
f. Ex. Sol-(h)arr, >Sol-kriger«, der tillægges en Søn af Høgne 
i Atlamål, Str. 27 (Jönsson), og i Prosaen om Niflungernes Drab. 
Maaske er dog dette Navn mytisk; derfor kunde Broderens 
Navn Snævarr tale = »Sne-kriger«; thi »Solfjæld« og »Sne- 
fjæld« følges ad i første Helgekvads Remse Str. 8, der nærmest 
synes at indeholde Helligdomsnavne eller mytiske Stednavne8), 
og »Kong Sne« er velkendt fra nordiske Sagn som Urjætte 
og Folkestamfader.

Aabenbart har Menneskenavne med Leddet Sol ialfald ikke 
været hyppige; Solens Dyrkelse har været langt over sit Ze
nith, dengang det blev Mode at lade Menneskenavne prydes 
med guddommelige Led. Heri stiller Solen sig ligesom Him
melguden Tyr, der kun rent undtagelsesvis indgaar i men
neskelige Personnavne saasom et svensk Tifrid (og tysk Ziolf?).

I Runerækken afgiver Solen Navn til Tegnet S. Den go
tiske Bogstavrække har til Udtryk for Lydforbindelsen Hv et 
tydeligt Soltegn, hvorom nærmere nedenfor; altsaa har der 
aabenbart været en Hv-Rune ved Navn Hvél = »Solhjul«. 
Ogsaa R-Runen Reift = »Vogn« kunde godt tænkes at have 
med Solen at gøre. — De nu kendte Runenavne indeholder 
naturligvis Vun et mindre Udvalg af de Stave, der oprindelig 
brugtes ved Runevarsler og Runetrolddom; men dette Udvalg

*) Se herom især min Afhandling »Nordens ældste Indbyggernavne« i norsk 
»Historisk Tidsskrift« 1917, S. 4 ff.

’) Se nedenfor S. 151.
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er uden Tvivl ikke tilfældigt: det viser os de for Menneskets 
Ve og Vel allervigtigste Væsener og Genstande, som man ved 
Valget af Runerne oprindelig havde for Øje. Udvalget rum
mer foruden de to eller tre Solruner: Tyr = Himlen; Dag; 
Ing, en nordisk-engelsk Folkestamfader; As = »Sjælevæsen, 
Guddom« og »(dyrket?) Bjælke, Fetisch?«; Hagl/, Is; Aar = 
»Aaring«; Vinn = »Græsgang«; Lpgr = »Væske, Sø«; Nød = 
»Kvæg«; Fæ = »Kvæg«; Ur = »Uroxe«; Eh = »Hest«; Birk; 
Torn; Odel; Gave; Mand. Det sees her, at Solen paakaldes 
sammen med de Magter, der raader for Himmel, Dag, Hagl, 
Is, Aaring, Sø etc. Men alene Solen hædres med to eller 
maaske tre Runer; vi maa formode, at hvert Soltegn har haft 
sin særlige Rolle ved de magiske Handlinger, men hvilken kan 

« vi ikke mere gætte. Runernes Indhold af Gudeforestillinger 
passer i det hele særdeles godt til Cæsars velkendte Skildring, 
som vel nok kan have været noget forældet paa hans Tid, 
men som sikkert afspejler Trosudviklingens virkelige Udgangs
punkt. Han siger i Gallerkrigen I, c. 50, om Tyskerne: »Blandt 
Gudernes Tal regner de alene dem, hvem de seer, og ved hvis 
Magt de aabent hjælpes, saasom Solen og Vulcanus og Maa
nen; de andre kender de end ikke af Navn«.

Solrunernes Form er afvexlende, hvad der svarer til den 
dobbelte eller maaske tredobbelte Forekomst af Solens Navn 
i Runerækken; til Dels er vedkommende Tegn udbredte over 
store Dele af Jorden. Se herom Sophus Müller i »Nordiske 
Fortidsminder« I. I de bohuslenske Helleristninger og anden
steds i Norden findes saaledes: Enkeltring; Dobbeltring; Ring 
med fligede eller fingrede Straalebundter; Hjul med fire eller 
otte Eger, til Dels med Mellemrummene udfyldt ved Prikker; 
endvidere kan Ringen bortfalde, saa Egekorset bliver alene 
tilbage. Endnu maa tilføjes det gotiske Bogstav Hv, der til
syneladende er det græske Theta, ligesom det bar dettes Tal
værdi, 700, men i Virkeligheden er en særlig Udvikling af 
Hjultegnet, hvor Egerne er bortfaldne, saa at blot Navet er 
blevet tilbage.

Det kunstfærdig udførte Solbillede, der tyder paa en 
videre fremskreden Kultus, er afhjemlet ca. Aar 1000 før Kri
stus gennem det navnkundige Fund, der blev gjort i Trund- 
holm Mose i Odsherred Aar 1902. Solen sees her fremstillet
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som en rund, guldoverlagt Skive, trukken af en Broncehest. 
Billedet fandtes henlagt i sønderbrudt Tilstand : Solen var 
ofret til sig selv ifølge en almindelig udbredt Offerskik, der 
særlig er paavist af Frazer i »The Golden Bough«, jfr. mine 
Afhandlinger om »Gudedræbning« i »Samlaren« 1915 og »Til
skueren« 1916, Maj. Vi seer her paa tre forskellige Maader, 
hvordan Gudetroen er paa Vej henimod den personliggørende 
Opfattelse : det røber sig dels gennem det selvstændig udførte 
Gudebillede, dels gennem den ledsagende Hest, dels gennem 
Offerskikken. Men endnu mangler det væsentlige : Guden selv 
tænkes stadig ikke i noget jordisk Væsens Lignelse, være sig 
som Dyr eller Menneske. Vedrørende nøjere Oplysning om 
Solvognens Form og Tydning henvises til Sophus Müller, 
»Nordiske Fortidsminder« I, og Axel Olrik og Edv. Leh-j, 
mann i »Danske Studier«, 1904, 65 ff.

Historiske Vidnesbyrd om Soldyrkelse foreligger in
denfor vor Folkegruppes Enemærker gennem et fuldt Aar- 
tusende. Cæsars Vidnesbyrd om de svebiske Tyskere fra 
Aar 58 før Kristus er ovenfor nævnt. Ved Skildring af en 
Tildragelse fra Aar 58 e. Kr. siger Tacitus, Anm. XIII, c. 55, 
om Boiocalus, Høvding over den nordtyske Stamme Amsivar- 
jerne: »han paakaldte Solen og de andre Himmellegemer, 
som om de var tilstedeværende blandt hans Folk«. I sin 
»Germania« fra Aar 98 e. Kr. siger Tacitus c. 45, at Sveerne 
ved Solopgang troede at høre en Tone og at se Hesteskik
kelser og »Hovedets Straaler«. I et merseburgsk Galdrekvad 
fra c. 900 optræder Solgudinden Sunna med en Søster Sinth- 
gunth.------ Som nævnt siger Cæsar, at Tyskerne dyrker Solen
som det synlige Himmellegeme, hvad der tyder paa upersonlig 
Opfattelse; paa den anden Side skulde Sammenstillingen med 
Vulcanus nærmest pege i Retning af det personlige. Tacitus’ 
Vidnesbyrd lader os ligeledes i det uvisse; Skildringen af Sol
opgangen peger afgjort paa umiddelbar Naturopfattelse, og 
Omtalen af Heste kan svare til Trundholm-Figurens Stade, 
blot at der ^iu er et Tospand istedenfor en Enspænder; men 
Udtrykket »Hovedets Straaler« synes nærmest at pege paa 
personliggørende Opfattelse, og hvordan Helm i sin »Alt- 
germanische Religionsgeschichte« I, 256 oversætter »radios« 
(»Straaler«) som »Hjul«, forstaar jeg ikke rigtig. — Det merse-
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burgske Galdrekvad endelig sætter tydelig Solgudinden i Følge 
med en Række udpræget personlige Guddomme, saasom Odin 
og Frigg; Søsteren Sinth-gunth, »Vandringskampmø«, viser os 
den yngre Navneudvikling: sammensat Langtype med person
ligt Indhold. Solen spiller i Kvadet kun en passiv Rolle; den 
er fuldstændig stillet i Skygge — om man saa kan sige om 
en Sol — af den yngre Gudekonge Odin. Vi ér her kun et 
Hanefjed fra den i Eddaen herskende Forestilling, hvor Kvin
den Sol kun er et tjenende Væsen, der af Guderne er sat til 
at køre Solens Tospand.

Udtrykket »Solens Hjort« i SôlarljôS Strofe 55 kan maa
ske tyde paa, at Nordboerne til et visst givet Tidspunkt har 
legemliggjort Solen i Skikkelse af en Hjort; det maatte være 
Straalerne, der havde fremkaldt Billedet af Hjortehorn. Uden 
Tvivl var Hjortedyrkelse særlig knyttet til den navnkundige 
sjællandske Hal Heorot, d. v. s. »Hjort«, se Sarrazin, »Die 
Hirsch-Halle«, i »Anglia« N. F. XXXVIII, 1897; mærk f. Ex. 
Hjorten som Frode Fredgods Drabsmand ifølge Skjçldunga- 
saga, sjællandsk Folkesagn om en af Frode fredet Hjort, samt 
den af Hjalte fældede Kæmpe »Vilde Hjort« i Bjarkemaal; 
endelig en sjællandsk Fastelavnsskik »at skyde Hjorten«, med
delt af J. Olsen i »Danske Studier« 1912, 127. Paa Gunde- 
strup-Kedlen forekommer iøvrigt den galliske Hjortegud Ker- 
nunnos, d. v. s. »Hornmand« — et Menneske med Hjortehorn. 
Jeg skal ikke komme nærmere ind paa Hjortens mulige Sam
menhæng med Soldyrkelse, men vil dog i Forbigaaende gøre 
opmærksom paa det hidhørende Stof.

Stednavne mindende om Soldyrkelse er hidtil i 
Norden ikke bleven særlig eftersøgte, men findes sikkert i 
ikke ringe Tal.

Det mytiske Eddakvad om HelgeHundingsbaneindeholder 
i det mindste ét saadant i en Remse, der synes at være en Sam
ling af Helligdomsnavne. I Strofe 8 siges her om Sigmund, at han

gaf Helga nafn 
ok Hringstaöi,
Solfigll, Snæfjgll 
ok Sigarsvpllu, 
Hringstgö, Håtun 
ok Himinvanga.

gav Helge Navn 
og Hringstaöir, 
Solfjæld, Snefjæld 
og Sigarsvellir, 
Hringsted, Håtun 
og Himinvange.
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Sigmund som mytisk Person er en Forklædning for Odin, 
der under dette Navn endnu den Dag idag kendes som Fører 
for Asgaardsreien, se Ross, »Norsk Ordbog«, Art. Sigmund. 
Den mytiske Helge er efter min Mening en T h o r s forklæd
ning, ligesom hans Fortsætter »Ridder Aage« i Folkevisen = 
Age-Thor; se mit Skrift »Vor mytiske Kongerække« i »Studier 
fra Sprog, og Oldtidsforskning« Nr. 35, S. 18 ff. — De fleste af 
Remsens Stednavne har man hidtil villet opfatte som blot og 
bart digterisk Flikværk, men det turde være en Fejltagetse. 
Hringstaöir-Riget med Hringstpö peger afgjort paa Ringsted, 
hvor Himmelguden Tyr havde sin Helligdom ved det sjæl
landske Hovedtingsted Tislund; »Hringr« er den velkendte 
Solrune og turde være Soltilnavn. Sigarsvellir er Sletten ved 
det nærliggende Sigersted, der spiller en Hovedrolle i Saxes 
Sigar-Sagn. Himin-vangar, »Himmelgudens Vange«, turde være 
det nuværende Himling-(h)øje ved Køge; det er næppe tilfæl
digt, at det saakaldte »opdigtede« Navns eneste Genganger 
findes netop paa Sjælland sammen med Ringsted og Sigersted. 
Tilbage staar Håtun, Snæfjpll, Sélfjpll, de to sidstnævnte min
dende om de episke Brødre Snævarr og Sölarr. Direkte Fort
sættelser findes ikke paa Sjælland, og kunde ved Snæfjpll og 
Solfjçll ikke findes, da Navneleddet »Fjæld« er umuligt i disse 
Omgivelser. Afløser vi imidlertid det norsk islandske »Fjæld« 
med det fællesnordiske »Bjærg«, stiller Sagen sig strax noget 
anderledes; thi paa Sjælland findes ikke mindre end tvende 
Landsbyer Solbjærg, og vi skal nedenfor se, at den ene af 
disse viser en mærkelig Tilknytning til endnu fortsatte Rester 
af Soldyrkelse.

Efter alt at dømme indeholder Remsen da Helligdomme for 
de urgamle Himmelmagter, og blandt disse sees ogsaa Solen, 
som sig hør og bør, at spille en Rolle.

Vi forlader nu det mytiske Stof og vender os til de endnu 
forekommende Stednavne. Her kan vi ved Hjælp af 
Navnetypernes Aldersfølge komme endnu længere tilbage.

Hæderspladsen indtages her, som ovenfor, af Kortetypern e, 
Ursprogets Adel, og med dem naar vi tillige til de Slutninger, 
som kan uddrages af Evald Tang Kristensens Iagttagelser.

Hjul Sø ved Himmelbjærget staar i første Række. Navnet 
skrives ganske vist sædvanlig »Jul«, men Evald Tang Kr i-
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stens en oplyser mig om, at det er en af vor gængse »Ret- 
skrivnings« talrige ravgale Stavemaader; Egnens Folk, Lov
ringerne, siger tydelig nok Hjul. — Hvordan skal nu Navnets 
Forekomst i disse Omgivelser forklares? Nogen naturlig Aar- 
sag til at sammenligne Søen med et Hjul kan næppe fore
ligge. Derimod kan den godt siges at minde om? det hellige 
Soltegn, Ringen med Prikken i Midten, altsaa den sindbilled
lige Hjulfremstilling; til Prikken eller Navet svarer den ret 
store 0 Møgelø, der sagtens, om min Tydning er rigtig, maa 
tænkes at have rummet en Solhelligdom. Højdenavnet Him
melbjærg falder godt i Traad dermed, hvis det da er gam
melt, hvad jeg ganske vist savner Oplysning om. Skulde 
Næsset Ringholm ved Hjul Søs østlige Ende have noget at 
gøre med et Soltilnavn? Til Højden Dakbjærg ved Mos 
Søs østlige Ende knytter sig paafaldende mange Bjærgmands- 
sagn, som meddeles af Evald Tang Kristensen. Det etymo
logisk dunkle Dak er jeg nærmest tilbøjelig til at opfatte som 
Kæleform til Gudenavnet Dag; jævnfør Lokke som Biform til 
Logi. »Lue«, se Ax. Olrik i »Danske Studier« 1909, 80, og 
endvidere højtysk Wanze af ældre *Wanto, Kæleform til Wand- 
laus, »Væggetøj«. Dakbjærg vilde da svare til den store Højde
knude Dagbjærg i Fjendsherred, hvorfra kendes saa mange 
Bjærgmandssagn hos Evald Tang Kristensen og andensteds, 
med andre Ord: være viet til Urguddommen Dag. — Endelig 
ligger i videre østlig Fortsættelse af Himmelbjærgs-Egnen en 
Solbjærg Sø, hvorfra ogsaa kendes Sagn. Det kunde kort 
sagt synes, som Hjul Sø har været i Følge med en hel Række 
andre Helligdomme for de høje Himmelmagter.

Sønavnet Ring frister til at prøve samme Tydning som ved 
Hjul; jævnfør ovenfor om Ringsted i Helgekvadets Navne
remse. Den navnkundigste Sø Ring ligger lige i Skaanes 
Hjærte, altsaa paa en Plads, der fra Naturens Haand er som 
skabt til Centralhelligdom. Søen bliver omtrent savet midt 
over af det Næs, hvorpaa nu Bosjøkloster ligger, og Næssets 
Spids har aabenbart oprindelig været en 0, der svarer til 
Møgeløen i Hjul Sø; Sammenligning med det hellige Hjultegn 
var saaledes ligesaa nærliggende. Ogsaa i Jylland træffes Sø
navnet Ring, nemlig ved Brædstrup og ved Pindstrup; de to 
sidstnævnte Søer savner dog den til Hjulnavet svarende 0.
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Til Gengæld findes umiddelbart i Nærheden meget fremragende 
Højder, henh. 133 og 89 Meter. Det ene Ring kan kaldes en 
af de sydligste Forposter for Højdepartiet ved Ejer Bavnehøj 
og Himmelbjærg; det andet ligger ved det højeste Punkt i 
Djursland-Rugsø-Omraadet nordenfor Mols og Højderne ved 
Kalø Vig.

Saameget om Navnet af Kortetypen ; vi vender os nu til de 
sammensatte.

Solbjærg findes oftere i Danmark, ligesom Solberga i Sverige. 
Jeg har ovenfor formodet, at der ligger et oprindeligt Solbjærg 
bagved Helgekvadets mytiske »Solfjæld«, der nævnes sammen 
med »Snefjæld« og med de sjællandske Stednavne Ringsted, 
Sigersletten og Himling(h)øje; man kunde ogsaa formode »Sol
aas« eller »Solhøj«. Aldeles paafaldende er det nu at iagttage, 
hvor ofte de nuværende Højdenavne med Elementet »Sol« 
kendemærkes enten ved fremragende Plads eller ved hellig
klingende Navnefølge eller ved mytiske Levn i Sagn eller 
Folkeskik. Solaas er en ret isoleret, 49 m høj Bakke, der 
hæver sig over lavt Jordsmon paa Sjællands Odde; kun en 
rigelig Mil mod Sydvest ligger Trundholm Mose, Findestedet 
for den navnkundige Solvogn. Solbjærg Sogn paa Mors ejer 
Øens næsthøjeste Punkt, 80 m. Solebjærg eller Swollibjærg 
er med sine 66 m det højeste Punkt paa Linjen fra Høgild 
(84 m) til Esbjærg. Dets Sogn, S. Omme, kan siges at danne 
Sammenstødspunktet for 4 Sysler (Hard-, Varde, Jelling, Al
mind) og for 5 eller 6 Herreder. Ved det østsjællandske Sol
bjærg ligger Valby Bakke, den isolerede Højdeknude, hvortil 
Kjøbenhavnerne endnu valfarter Pinsemorgen for at »se Solen 
danse«.

Mærkeligt er Følgeskabet mellem Sol og Himmelguden Ty. 
Jfr.: Solbjærg nær Tislund, Tis Sø; Solbjærg, Tislund Sten 
paa Tislund Bjærg, 79 m; Solbjærg, Tirsbæk; Solbjærg Sø, 
Tisved (Tiset); Swollibjærg, Tisbjærg (nærmeste større Højde, 
48 m); Solbjærg, Tisbjærg paa Mors’ Nordvesthjørne med de 
store Sten,,Klingersten, ligeoverfor Tisted i Ty; Solhøj i Øst- 
himmerland nær Tisted; Solhøj paa en Aas i Nordhimmer- 
land, 82 m, noget fjærnere fra Tisted og Tisbjærg, nær en af 
det indre Himmerlands største Højder, 86 m. Dette Følgeskab 
er for regelmæssigt til at være tilfældigt.
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Hertil kommer endvidere Sagn eller Folkeminder, 
knyttede til Steder med Navneleddet Sol.

Ved Solsø vestfor Vejle fortælles det kendte Sagn om 
Gaarden, der manes ned i Dybet til Straf for Ejerens 
ugudelige Færd, se Evald Tang Kristensen, »Danske Sagn«, 
III, 1254. Til Solbjærg Sø knytter sig Sagnet 019 en tabt og 
genfunden Kostbarhed hos Thiele, »Danske Folkesagn« II. 
Den hele Gruppe Sagn om Søer med sunkne Gaarde etc., 
særlig fyldig samlet af Evald Tang Kristensen, Bd. III, røber 
efter min Mening hyppig Minde om gamle Helligdomme, selv 
om adskillige af de meddelte Sagn hører til Klassen »efter- 
abende Kopier«, altsaa til Sagnverdenens Landstrygere. Det 
er ved første Øjekast paafaldende, at adskillige af vedkom
mende Søer har Navne, der tyder paa hedenske Helligdomme; 
saaledes Tis Sø Nr. 1706; Helligsø i Vendsyssel Nr. 1194; 
Vievad nær de fra Sigarsagnet kendte Steder Hagehøj og 
Sigersted Nr. 1195; Gudsø eller Gaardsø i Gaardsø Mose i Rold 
Skov Nr. 1237. Hertil kommer en Kendsgærning, som først 
er paapeget af Knut Stjerna i hans Afhandling om Bjovulfs 
Drageskat, se »Essays on Beowulf« S. 151: to Offersagn knyt
ter sig til Steder, hvor Massefund er ble ven gjorte, nemlig 
Dallerup Sø og Vingsted Mølledam; Vingsted kommer vel af 
»viet Eng«. Fra Evald Tang Kristensen kan endnu tilføjes 
Gaardsagnet om Søen ved Jerholt i Thorslev Sogn, Nr. 1241, 
1260; som man veed, rummer samme Sogn Jyllands nord
ligste Massefundplads, Trindemose. — Om Navn Sø i Him
merland fortæller Sagnet, at i den er et Guldskrin nedsænket 
med den Forbandelse, at, om det hæves, skal den nærliggende 
Gundersted Kirke forgaa; ifølge anden Overlevering rummer 
Søen ogsaa et sunket Slot. Hver Midnat siges den at bruse op 
og true med at gaa over sine Bredder. I dette Tilfælde kan 
det ikke siges, at Navnet paa Søen rummer tydelig hedenske 
Minder, eller at Sagnet følges med Massefund; men til Gen
gæld er Sagntypen her særlig uforfalsket hedensk: vi seer 
tydelig Nedsænkningen af Offerskatten med den højtidelige 
Forbandelse over den mulige Helligdomsskænder. Alt ialt 
synes Gruppen Søsagn at borge for, at det næppe er helt til
fældigt, naar vi finder tvende saadanne Sagn knyttede netop 
til Søer med Navne som Solsø og Solbjærg Sø.
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Forskerne synes hidtil ikke at have taget den valbyske 
Soldans alvorlig, og jeg er for lidt hjemme i Folkeminde
forskning til at vove nogen afgjort Paastand derom. Kun saa 
meget veed jeg, at Pigerne her paa min Gaard Eskjær i Sal
ling, incl. min 7-aarige Datter, er kendte med denne Fore
stilling; de plejer Pinsemorgen at gaa til Stranden for at se 
Solen danse over Himmerland. Lignende skal ogsaa forekomme 
andre Steder i Jylland.

Vedrørende andre Levn af Soldyrkelse maa jeg væsentlig 
nøjes med at henvise til Feilbergs >Jul« og til Afhandlin
ger af Ivar Mortensson og Axel Olrik i »Danske Stu
dier« 1905, 115 ff. Jeg skal her tilslut blot fra Mortenssons 
og Evald Tang Kristensens Iagttagelser udplukke nogle Træk, 
der kaster Lys over, hvad jeg selv har erfaret og delvis op
levet i mit Fædrenehjem.

Ifølge Mortensson plejer Indbyggerne i Norges vintermørke 
Nordbygder at smøre en Klat Smør paa det Sted, 
hvor den tilbagevendende Sol om Vaaren første 
Gang kaster sine Straaler ind i Stuen. Ifølge Evald 
Tang Kristensen levede der ved Friisholt i Jylland en »taabe- 
lig Kone«, som troede paa »Solen, Maanen og den 
bedste Stjærne, der var paa Himlen«; den krasbørstige 
Ritmester Halling til Friisholt bankede hendes Ryg gul og 
blaa — om det var for hendes Tros Skyld, fremgaar ikke klart 
af Hjemmelsmandens Ord. Disse to Meddelelser minder levende 
om den gamle Sol- og Maanetilbederske, der levede i min 
Bedstefaders Hus. Hun plejede at holde Andagt hvert Foraar, 
naar Solen første Gang kastede sine Straaler over en ud
stoppet Hejre paa Bogskabet i Dagligstuen; saa maatte alle 
andre gaa ud, mens hun foretog den hellige Handling. Hun 
havde punktlig udført sin Tilbedelse ogsaa i Aaret 1889 og 
mente dermed som sædvanlig at have sikret Huset mod sørge
ligt Dødsfald; det Foraar døde imidlertid min Bedstefader, 
hvorefter hun sagde: »Men han døde jo alligevel«, og siden 
holdt hun s op med at dyrke Solen. Maanen forblev hun 
derimod tro lige til sin Dødsdag. Hvert Nyaarsny øvede hun 
sin Maanedyrkelse efter de bedste fuldhedenske Mønstre. Hun 
stillede sig op paa Gaardens Storetrappe med en laant To
krone i Haanden og fremsagde en rimet Bøn til »Du kære
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Maane god«, som jeg selv har hørt, engang jeg skjulte mig 
under Trappen. Hun var overtydet om, at hvis Nymaanen 
kom bag paa hende, saa hun fik den at se gennem Vindues* 
giar, vilde der times hende eller Huset en Ulykke. Nymaanen 
maatte have sin Hyldest og sit fastsatte Skinoffer, for at der 
altid skulde være Penge og Helsen i Huset; det/skulde ske 
under aaben Himmel, og Pengene skulde være laante — ellers 
var der ingen Velsignelse derved. Maaske er det ikke tilfæl
digt, at der ofres et Sølvpengestykke til Maanen; meget mu
ligt bar Sølvmønten været Istedtræder for et Maanebillede, 
svarende til den Guldskive, der med Trundholm-Vognen ofredes 
til Solen som dens Billede. Uheldigvis har ingen afluret den 
omtalte Dame hendes Soldyrkelse, saa vi veed ikke, om dens 
Ritus krævede Guldpenge. Hun dyrkede iøvrigt ogsaa Regn
guden; indtraadte der langvarig Tørke, sled hun og min 
Bedstemoder trolig i det med at vande paa en lille 0 i en af 
Havens Kanaler; der skulde udgydes ligesaa mange Kander 
Vand, som der var gaaet Dage i Maaneden. Her seer vi, hvor
dan Regnguden faar Vand, ligesom Maaneguden faar Sølv
penge, og ligesom Trundholm-Solguden i sin Tid fik en Guld
skive. Øen som Helligdom svarer til de bedste hedenske For
billeder. — Jeg har ladet mig fortælle, at en gammel Tjeneste
pige under Regnofrings-Optoget rendte bagefter og »kastede 
op« i en Salmebog for at tage Varsler — ogsaa godt he
densk; men her kan jeg maaske huske fejl af Handlingens 
Sammenhæng. — Som sig hør og bør, havde den gamle Sol-, 
Maane- og Regntilbederske en umaadelig Rædsel for ulykke
bringende Dyr. Engang faldt det mig ind at fjærne en ud
stoppet Kongeørn fra Dagligstuen og afløse den med en Horn
ugle af tilsvarende Størrelse. Da havde hun nær faaet et Slag
tilfælde, og hun var og blev dødsens angst, lige til jeg føjede 
hende og genindførte den gamle Ordning. Hun havde ende
lig faaet en Aabenbaring om sin Dødsdag og blev 
hvert Aar pligtskyldigst hundesyg, naar Dagen nærmede sig; 
dog skylder jeg Sandheden at tilføje, at det ikke lykkedes 
hende at dø paa den. — Jeg kan ikke skønne andet, end at 
denne Dame ved Slutningen af det 19de Aarhundrede, trods 
teoretisk Kristendom, levede i rent Hedenskab, som hun ud
øvede med virkelig trofast Efterlevelse af forskellige Ritualer.
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Ligesom den »taabelige Kone«, der troede paa »Solen, Maa
nen og den bedste Stjærne«, stod hun i alt væsentligt paa 
samme Standpunkt som Cæsars Germaner, der Anno 58 før 
Kristus troede paa »Solen og Vulcanus og Maanen«. Jeg, der 
har oplevet dette Tilfælde af Hedenskab i min Families Hjem, 
kan vanskelig vægre mig ved at tro paa Kontinuiteten, og den 
støttes end yderligere ved det af Evald Tang Kristensen ind
samlede Stof.

Hermed slutter mit Stykke om Soldyrkelse. Det vil sees, 
at mine Iagttagelser paa vigtige Punkter har faaet værdifuld 
Hjælp fra Evald Tang Kristensen, og derfor vil jeg som een 
blandt mange sige ham Tak nu ved det store Skue over hans 
Virksomhed.



Urian — Kalurius. >
Af 

Johs. Brøndum-Nielsen.

MANGE betydningsbeslægtede ord afviger fra hinanden 
ved en forskellig klangfarve: alvorsfuld er fx et meget 

højtideligt ord, alvorlig forholdsvis neutralt, gravalvorlig dær- 
imod på grund af sin overdrevethed et spøgende ord. På 
lignende måde er Kalurius et meget lidt höjtideligt ord — en 
medarbejder ved »Klods-Hans« bruger dette navn som sig
natur —, det vilde være ganske ubrugeligt i en tragedie, i en 
skildring af en blot nogenlunde höjtidelig situation o. 1. Urian 
har ganske vist også fået en ret munter farve, men det kan 
dog anvendes fx i et eventyrdrama som Sextus Miskow’s 
»Snehvide« (1900) som navn for spejlets ånd, den onde dron
nings rådgiver: Mester Urian.

Bedst kendt er navnet Urian vist fra Matthias Claudius’ 
gamle vise »Urians Reise um die Welt«1):

Wenn Jemand eine Reise thut, 
So kann er was verzählen; 
Drum nahm ich meinen Stock und Hut, 
Und thät das Reisen wählen.

Tutti.
Da hat Er gar nicht übel dran gethan; 
Verzähl’ Er doch weiter, Herr Urian! — Osv.

Dette spøgende og spottende kvasi-egennavn bruges i dansk 
regelmæssig med et ironisk Herr. Mosjø eller Mester foran; 
fx forekommer det i Grundtvigs oversættelse af Saxo, 
om den »Luren-Dreier« som kong Fenge skjulte i Amiets seng, 
for at ban skulde belure Amlet og hans moder, når de troede 
sig ene; Amlet opdagede ham, tog »en Jern-Søger og jog (den) 
igiennem (ham). Nu maatte Herr Urian for en Dag, og da 
Amlet havde faaet ham slaaet ihiel, skar han ham i Stykker,

x) Asmus omnia secum portans, oder Sämtliche Werke des Wandsbecker Bothen. 
V (1790): 97 ff.
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og kaagede Stumperne godt, og dækkede saa op med dem 
for Svinene, paa et skident Bord, ved at smide dem lukt ned 
i Vandhuset«1).

I denne stil og om en sådan person passer udtrykket Herr 
Urian fortræffeligt: lureren8) (»Luren-Dreieren«) der opdages 
og hales frem af sit skjul (for at få sin fortjænte straf). På 
lignende måde kan man endnu på Sejrø bruge dette udtryk 
i formen Harorian [ha'ro’rian] < Herr Urian (»Frem med Haro
rian!«)8); andre steder i landet vilde man vist nu snarere 
bruge Kalurius eller Kalorius (fx »Frem med KJ«), uden 
noget Herr, Mosjø el. 1. foran. Ser man nu disse to udtryk, 
Urian og Kalurius, i forbindelse med det folkelige tyske navn 
Lurian med lignende betydning4), så ligger det ret nær at 
spörge, om der ikke er etymologisk slægtskab mellem dem. 
Man kunde tænke sig følgende udvikling: Herr Urian kunde 
blive til *Herr Lurian (jf. ty. Lurian), der >med sit tryksvage 
Herr naturligt kunde udvikles til *Halurian (jf. sejrøsk Harorian 
eller lydovergange som Per Nielsen > Pa Nielsen, persille > 
pasille, der > da osv.6)); ved påvirkning fra det lydligt og be
tydningsmæssigt nærstående filurius kunde *Halurian da være 
blevet latiniseret til *HaluriusQ), der igen kunde blive til 
Kalurius på grund af det store antal ironisk-spøgende ord der 
begynder med k(a), som fx kammeraten, kavaleren, ka(r)- 
naljen, kanutten, krabaten, kløren, eller (på lidt andre betyd
ningsområder, men med samme farvetone) kabuds, kadaver, 
ka(r)dus, kaliber, kalias, kallun, kalot, kamel, kanel, kanøfle, 
kaput, kasjot osv. Af Kalurius kunde da endelig Kalorius være 
opstået ved påvirkning fra latinske navneformer som Honorius, 
Prætorius o. 1.

At det til dels er ret voldsomme forandringer der efter det 
her fremstillede måtte antages, udelukker ikke, at forklaringen 
kan være rigtig. Ordene tilhører netop en gruppe, hvor man

x) Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. I (1818): 170. — Saxo har blot: At 
ubi subjectam pedibus molem persensit, ferro locum rimatus, suppositum confodit 
egestumque latebra trucidavit. P. E. Müllers udg. I: 143.

2) Dette ordfbruges i Jørgen Olriks oversættelse (1:155).
8) Ifølge mundtlig meddelelse af P. K. Thorsen. (Jf. også Kalkar IV 686).

Jf. D. Sanders Wb. d. deut. Spr. II. 2 (1865): 1414.
s) Se Brøndum-Nielsen Sprogl. forfbest. 94. E. Wigforss Sdr. Hallands folk

mål. 125 (anm. 7). Jf. Ax. Kock Sv. ljudh. I: 235 ff. (spec. 244 ff.). O. Skul er ud 
Arkiv 28: 219 ff. (spec. 244 ff.).

®) Sml. folkelige »latinismer« som lÿaltrius (H. P. Lunde Fra Hus og Gaard (1892). 
115), Fiffikus o. 1.
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må regne med lunefulde omdannelser; de er af samme art 
som flere af dem Vilh. Andersen omtaler i afhandlingen 
»Sammenfald og berøring« (Festskr. t. Vilh. Thomsen 1894): 
det er ord der står skældsordene nær (jf. dumrian, klodrian), 
de har tydelig bi to ne (»lure«), og de har etfremmedagtigt 
(tysk-latinsk) præg. /

Vi skal nu se, om der kan skaffes midler ti) en afgörelse 
af spörgsmålet, og begynder da med at udrede ordet Urian's 
historie og betydning.

Navnet Urian er i nutidsdansk et forholdsvis litterært ord. 
Som foran nævnt er det brugt i Sextus Miskows eventyr
drama »Snehvide«; Mester Urian er spejlets ånd. Men i det 
hele er ordet, især i betydning »fyr«, »krabat« o. 1., nu mindre 
brugeligt. I lidt ældre litteratur findes dærimod adskillige 
exempler derpå: i »Folkets Nisse« 1862, hos Wessel, i 
»Philedor«s (Poul Pedersens) Don Pedro, i den gamle over
sættelse af Moliéres Fruentimmerskolen (1724) osv.1), og i den 
danske oversættelse af La urem berg’s skæmtedigte (1652) 
hedder det8):

See denne hand Kon er en simpel slæt Geselle, 
Sit Kram hand icke veed til Mareket ret at føre 
Ey om Politisk Pract veed sin discurs at røre, 
Vdaff hans gamle Kap mand lætlig slutte kand 
At hand til visse er en slæt her Urian.

Ordet er her overført fra den plattyske originals) og kendes 
da også i nedertyske dialekter. Det anføres af J. C. Dåhnert, 
Platt-Deutsches Wörter-Buch nach der alten und neuen Pom- 
merschen und Rügischen Mundart (Stralsund 1781): »Ein 
Schimpfwort auf einen, der sich eines Versehens schuldig 
geben musz. Dar stund Herr Urian«. Ligeledes J. F. Danneil, 
Wörterb. d. altmärkisch-plattdeutschen Mundart (Salzwedel 
1859): »scherzhaftes Scheltwort um zu bezeichnen, dass man

x) Se V. Kristiansen Ordbog o. Gadespr. (1. og 2. udg.).
’) Jul. Paludan’s udg. s. 93.
8) Veer Schertz Gedichte.. gerimet dörch Hans Willmsen L. Rost. (1652). 67 f. : 

Dat is einer van den schlichten Gesellen/ 
De kan sinen Kraem nicht tho Marckede bringen/ 
Noch discurreren van Politischen dingen. 
Vth sinem oltfrenkischen Wams kan men verstahn/ 
Dat idt wert syn ein schlect Vrian.

11
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einen nicht trauet«; her også som »Beiname des Teufels«. 
På lignende måde hedder det i Versuch eines bremisch-nieder- 
sächsischen Wörterbuch. V (1771) om Urian: »Wir brauchen 
es, im unbestimmten Sinn, als ein scherzhaftes Schimpfwort, 
wenn wir einen Mann, vor dem wir keine Achtung haben, 
Herr Urian nennen«, og i Korrespondenzblatt des Vereins für 
niederdeutsche Sprachforsch. XV (1891) s. 72 anføres fra 18. 
årh.s midte udtrykket Ein Herr Urjahn med betydningen 
»Spitzbube«.

Også i höjtysk litteratur er ordet almindeligt, dels om en 
mindre velsét person, dels som navn på djævelen. Talrige 
exempler anføres af Wackernagel i Germania V: 328, 
R. Sprenger i Zs. f. d. Wortforsch. III (1902): 139, D. Sanders 
i Wb. d. deut. Spr. (II. 2 og Erganzungs-Wb.).

Endelig forekommer Urian (el. Urhans, også Urban) i folke
lige sagn og overleveringer som navn for et overnaturligt 
væsen, dværgekongen, djævelen el. 1. (se J. Grimm Deutsche 
Mythologie4 I: 375 n. 1, med E. H. Meyer’s tilføjelser III: 
129; ligeså E. H. Meyer Germanische Mythologie (1891). 259; 
Temme Die Volkssagen der Altmark (1839). 143; Blätter für 
Pommersche Volkskunde. IV: 34).

Selv om man også i England kender navnet Sir Urian 
(om djævelen)1), er det tydeligt i Tyskland man skal følge 
dets historie tilbage i tiden. I middelalderen træffer vi det i 
skuespillet »Leben Jesu« som navn på Pilatus’ tjæner (F. I. 
Mone Schauspiele des Mittelalters. I: 115): Pilatus’ hustru 
vågner og siger til sin pige, at hun har drömt smerteligt »von 
Jhesu dem guden man«; hun ønsker et sendebud. Pigen 
kalder på svenden Urian og siger: »Urian, gode svend, løb 
strax til din herre« (o: Pilatus)1). — Her har navnet Urian da

x) F. Flügel Engl.-Deut. Wb.4 I. n: 1693 (»nach dem Niederd. ; scherzh. für den 
Teufel, der oft unerwartet od. unwilkommen erscheint . . auch für die Noth, den 
Musz: we needs must go when Sir Urian drives« fra Charles Kingsley's West
ward Ho (1865)).

2) Mone lyj. 115:
Vrauwe, ist es uwer wille, 
so rufen ich her vil stille 
uwerm knethe Urian, 
vil wol er daz gesagen kan . .

Puella ad nuncium:
Urjan gudes kneppelin, 
lauf balde zuo dem herren din. Osv.
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næppe nogen nedsættende betydning1), og det kan med 
det samme fremhæves, at man ikke i den middelalderlige 
skuespildigtning finder det brugt som navn på djævelen, hvad 
Jul. Pa ludan synes at antage (udgaven af Laurembergs 
Skiemte-Digte s. 93 n. 98).

Dærimod er Urian i et langt mere kendt værk fça den tyske 
middelalderslitteratur brugt om en absolut usympatisk person, 
nemlig i Wolfram von Eschenbach’s »Parzival« (fuld
endt 1210). Her er Urjåns, fyrsten af Punturtoys, en slyngel, 
hvem kong Artus vil domme fra livet; på Gawans forbon 
forandres dødsstraffen til æresstraf. Senere træffer Gawan 
Urjåns alvorlig såret; han kender ham ikke, men søger at 
hjælpe ham; bagefter bedrages han imidlertid af Urjåns, der 
rider bort på den hest, Gawan har lånt ham *).

Wolfram von Eschenbach har if. sit eget udsagn lånt mo
tiver til »Parzival« fra et digt af den franske trouvère Chré
tien de Troyes (c. 1170); når vi da i dennes store roman
digt »Yvain« (le chevalier au lyon) træffer roi Urrien3), Yvains 
fader, er der en mulighed for, at vi her har kilden for Ur- 
jans-navnet i »Parzival« — og for navnet i senere tysk og 
dansk.

Fra Chrétien de Troyes’s »Yvain« udgik som bekendt over 
Vesteuropa en hel række romaner (på prosa eller vers) om 
Ivan Løveridder. Fx i Tyskland Hartmann von Aue’s 
bearbejdelse, i Norden den norske »Ivents saga Artuskappa« 
og den svenske Eufemia vise »Herra Iwan«, der igen afsatte 
den danske »Ivan Løveridder«4). Og med disse bearbejdelser 
fulgte da også navnet på Ivans fader: Urient i den norske 
saga, Vrian i det danske digt (Rom. Digtn. I: 26, v. 837, osv.,

x) Men det er naturligvis muligt, at navnet Urian, i disse bibelske forhold er en 
afløser af et oprindeligt Urias, som formodet af udgiveren; se også W. Arndt Die 
Personennamen d. deut. Schauspiele d. Mittelalters (1904).

*) Med fræk utaknemmelighed siger han til Gawan (525,2 ff.): 
du hörtst och vor dir sprechen ie, 
swer dem andern half daz er genas, 
daz er sîn vient dâ nach was, 
ich tuon als die bi witzen sint.

8) Se Christian von Troyes sämtl. erhaltene Werke, hrgb. von W. Foerster. II 
(1887) s. 40 osv. — Navnet forekommer oftere i de gamle franske digte; se E. Martin 
i kommentaren til Wolframs Parzival (Germ. Handbibi. begr. v. Zacher. IX). 1900—02. 
Bd. 2 : 390.

4) Den norske saga er udgivet af E. Kölbin g i Riddaras(>gur (1872) og i P. E. 
M û 11 er’s Sagabibliothek VII; den svenske »Iwan« i Sv. Fornskr.-Selsk. Saml. V; den 
danske (efter to forskellige hdskr.) af C. J. Brandt i Romant. Digtn. I og II.

11*
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en enkelt gang Vriœn, I: 51, v. 1620), i det svenske på lig
nende måde vrian (v. 2688), også yrian (fx v. 1275) el. iörian 
(v. 811, efter håndskrift D, se udg. p. CLXI)1).

Eftersom meget af denne ridderdigtning levede videre som 
folkelig læsning langt ned i tiden1), kunde man måske fristes 
til at antage, at senere forfattere som Baggesen, Grundtvig osv. 
havde fået navnet Urian ad denne vej. Det kan imidlertid af 
mange grunde ikke være tilfældet. For det forste forklares 
da ikke den særlige betydning og brug (forbindelsen med 
Herr osv.) navnet får i senere dansk (ligesom i tysk); for 
det andet kendes der netop for >Ivan Løveridder«s vedkom
mende ikke nogen trykt udgave eller nogen folkelig omarbej
delse, der kunde leve videre som almuelæsning; for det tredje 
forsvandt Eufemia-visens Urian muligvis helt, opslugt af det 
langt mere folkeligt kendte Jörgen (se nedenfor n. 1). For
bindelseslinjen mellem det danske Urian i middelalderen og 
det senere Herr Urian falder altså uden for landets grænser.

Vi vender da tilbage til Artus-sagaen i den franske form, 
og spörger nu, om det er muligt at følge navnet Urian læn
gere tilbage end til Chrétien de Troyes. Artussagnet er som 
bekendt oprindelig keltisk, og den forfatter, der tidligst drog 
gamle keltiske folketraditioner om kong Artus frem i national 
belysning, er Gotfred fra Monmouth (i Wales), der c. 1140 
skrev »Historia regum Britannorum«; her finder man da også 
flere gange navnet Urianus, ganske vist om en anden person 
end hos Chrétien de Troyes8).

x) Formerne yrian og iörian i den svenske »Iwan« viser, at Urian er faldet sammen 
med det almindelige navn Jörgen, der gennem mnt. lurian er opstået af Georgius 
(Noreen Aschw. gr. §§ 100. 311 anm. 5, Kock Sv. ljudh. II: 393; Rvdqvist SSL. 
VI: 528 gengiver uden nærmere forklaring yrian i »Herra Iwan« ved Göran; også 
Kock 1. c. anfører yrian herfra som om det var opstået af mnt. lurian). Noreen 
(Aschw. gr. § 77.8, Vårt språk. Ill: 233) har vistnok ret i, at Jörgen, Göran tillige inde
holder et nord. Jorundr (anderledes Kock 1. c. 393; jf. Arkiv 33 : 261 f. og Lund gren 
Personnamn 143), men næppe i at Jorundr alene skulde have givet det svenske 
Göran; der foreligger her sikkert sammenblanding. Og i st. f. at opstille Jörgen = 
★Georgian (Noreen Vårt språk. Ill: 235; på lignende måde allerede A as en Norsk 
Navnebog (1878). 79) bör man utvivlsomt henvise til den i (neder)tysk almindelige 
substitution af -ian for -ius o. 1. (se Arndt Die Personennamen d. d. Schausp. 26; 
Zarncke Berichte d. sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. VIII: 225; sml. foran s. 153 
note 1), altså tiKen (iniddelneder)tysk udvikling Georgius > Iurius > lurian &c. — 
Også i dansk måtte Urian i middelalderen være udsat for at blive opslugt af Jörgen, 
da dansk også havde former heraf som Yrian, Ørghen (Codex Esromensis ed. O. Niel
sen, s. 204. 264; jf. Lind No.-isl. dopnamn sp. 1121 ; se også Th. Hjelmqvist För
namn och familjenamn s. 77 : Yr-Jan).

a) Se Ny er up Aim. Morskabslæsn. 53 IT.
®) Se Gottfried’s von Monmouth Hist. Reg. Brit., hrgb. von San-Marte [a: A. 

Schulz] (IX.is osv.). Gotfred har også navnet Urgennius, Urbgennius, jf. ndf. 155 n. 3.
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Men allerede langt tidligere træffer man navnet i Bretagne. 
Franz Pütz har i Zs. f. franz. Spr. XIV (1892): 161 ff. efter
søgt Årtus-sagaens personnavne i gamle dokumenter fra Bre
tagne og fundet Urien som navn på vidner o. 1. i en halv 
snes forskellige dokumenter fra tidsrummet 826—888. Navnet 
har altså allerede i 9. årh. været meget almindeligbi Bretagne. 
Nu ved man netop, at en mængde kelter i 5.-7. årh. ud
vandrede fra England og slog sig ned i Bretagne, og at van
drende folkesangere fra denne egn bragte keltisk sagnstof 
omkring i Nordfrankrig ; mange af deres viser (lais) er be
varede i fransk oversættelse. Gennem sådanne digte med 
motiver fra keltiske sagn1) er da navnet Urian blevet kendt 
og yndet i Nordfrankrig (spec. Bretagne), og det er vel langt 
snarere ad denne vej navnet er nået til Chrétien de Troyes 
end gennem Gotfred fra Monmouth, selv om dennes historie 
tidlig blev kendt i Frankrig.

Vi er da nået til, at navnet Urian må antages at være ført 
til Frankrig af kelterne. Et skridt videre kommer vi, hvis 
vi tor følge H. Zimmer, der hævder1), at Urian, Urien udgår 
fra en ældre form Urbgen (dette navn forekommer hos den 
engelske historieskriver Nennius i hans latinske cronica 
fra slutningen af 8. årh.8)); endvidere fremhæver Zimmer, at 
mange britiske fyrster i 5. årh. antog romerske navne — efter 
at romerne i folkevandringstiden havde måttet trække deres 
tropper bort fra England; han nævner Constantinus, Aurelius 
osv., forklarer Yvain som opstået af gr.-lat. Eugenius og endelig 
Urien, Urbgen af et lat. Urbigenus.

Desværre oplyser Zimmer ikke, om dette Urbigenus (vel = 
»den i byen fødte«, »bybo«, jf. Urbanus, Urbicius o. fl.) er et 
virkelig forekommende navn, eller blot forudsættes til for
klaring af Urbgen hos Nennius4). Nok så rimeligt turde det

*) Som et yngre exempel kan nævnes »lai de Melion« fra förste halvdel af 13. årh.; 
den er i pikardisk mundart, står i indhold i forbindelse med Artus-sagnet og har 
navnet Urten. (Optrykt i Zs. f. rom. Phil. VI: 94 ff.; jf. også Gröber’s Grundriss d. 
rom. Phil. II. 1: 598).

2) Göttingische gelehrte Anzeig. 1890. 818.
8) If. H. Zimmer Nennius vindicatus (Berlin 1893) fuldendte Nennius sit værk 

i det sydøstlige Wales 796. — Urbgen*. se textoptrykket i Monum. Germ. Hist., Auct. 
Ant. XIII: 206 f. Jf også Urbgennius, Urgennius hos Gotfred fra Monmouth (foran s. 154 n. 3).

4) Det omtales ikke hos Schulze Zur Geschichte d. lat. Eigennamen (De Vit 
Totius latinitatis onomasticon I—IV findes mærkelig nok ikke på vore offentlige bib
lioteker); heller ikke i navneregistrene til Monum. Germ. Hist, forekommer denne 
navneform. Dærimod har A. Holder Alt.-celt. Sprachschatz (Leipzig 1896 ff.) III: 
39 et landskabsnavn Urbigenus, som sideform til Verbigenus (Caesar Bell. Gall. 1, 27, 4).
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dog være at forklare Urianus som keltisk og deri se en af
ledning af det * Urius1), der forudsættes af kvindenavnet Uria 
(Holder Alt-celt. Sprachschatz III: 43; jf. fx kelt. Livianus 
til Livius), og som igen er afledt af kelt. mandsnavn Urus, 
egl. appellativ uros (oldn. urr) »uroxe«; jf. videre til samme 
navneled Urogenius, Urogenia af *Urogenos »son des aueroch- 
sen« (Holder).

Efter nu at have eftersporet navnet Urian tilbage til keltisk 
omkr. år 800 vil vi for oversigtens skyld følge udviklingen 
den modsatte vej og tilföje enkelte belysende momenter.

Altså: keltisk Urien « Urbgen < lat. Urbigenus »bybo«?) 
eller snarere kelt. Urian(us) (afledt af Urius, igen af Urus, 
egl. »uroxe«) udbredes i Nordfrankrig gennem bretonske »lais« 
(er almindeligt i Bretagne i 9. årh.) og benyttes da af trou- 
vèren Chrétien de Tioyes i hans Artus-roman »Yvain«; med 
bearbejdelserne af denne flyver navnet Vesteuropa rundt og 
kommer bl. a. til Danmark som Urian i digtet »Ivan Løve
ridder«. Måske opsluges navnet her i Norden af Jörgen, eller 
bogtrykkerpressen når ikke at få fat i dette digt og sikre det 
og dærmed navnet Urian en plads i folkets forestillingskreds.

Sandsynligvis på lignende måde gennem Chrétien’s »Yvain« 
kommer navnet i Tyskland bl. a. til Wolfram von Eschen
bach, der c. 1210 anvender det i sin »Parzival«. Hermed 
var der sikret navnet en varig existens. »Parzival« blev strax 
så yndet, at det er det tyske værk fra 13. årh , der foreligger 
i det störste antal håndskrifter2); allerede 1447 blev det trykt, 
og i forskellige bearbejdelser blev det læst langt ned i tiden8) 
for endelig i 18. årh. igen at få ry i litterære kredse. Men 
med benyttelsen i »Parzival« var også navnets særlige valør 
bestemt: Wolfram v. Eschenbach havde knyttet det til* en 
usympatisk, ja slyngelagtig person, og desuden måtte navnet 
for et tysk øre have meget tydeligt fremtrædende »bitoner«: 
det kunde blive opfattet som Ur-hans »Gammel-Hans« og da 
blive anvendt om fanden (jf. Gammel-Erik hos Holberg, no. 
gammel Sjus (o: Sivard), oht. alt-fiant, antiquus hostis hos 
Widukind, se Grimm Mythoi.4 II: 826. III: 293); eller det

Jf. også Schönfeld Wb. d. germ, pers.- u. völk.-num. 247: Urius, alamanner- 
konge i 4. årh. f. Kr.

») Se Lachmann’s udg. af W. v. E. (1833) p. XV.
8) R. Sprenger i Korrespondenzbl. XXIV: 271.
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fortolkedes som ur-hahn »u^fuglejkok«1); endelig mindede det 
om verbet lure (nht. lauern, mht. og mnt. luren) og kunde da 
fremkalde den tidligere anførte form Lurian.

Således præget nåede navnet for anden gang til Danmark, 
senest i 1. halvdel af 17. årh.2), her som i Tyskland (og Eng
land) i almindelighed yderligere ironisk bestemt ved tilföjelse 
af et Herr, Mosjø, Mester, Squire, Sir osv.

Og nu i vore dage er det stærkt på veje til at fortrænges 
af andre ord, som fx Kalurius (Kalorius), Er da dette sidste 
en affedning af det gamle Urian eller et ord for sig?

Ordet Kalurius (Kalorius) har en meget beskednere historie. 
Jeg kender det overhovedet ikke uden for Danmark, og her 
kun fra den aller sidste tids litteratur og fra talesproget (i 
hægge de nævnte former). I Ordbog over Gadespr., 2 udg., 
anføres kun ét citat, nemlig fra »Politiken« 8/s 1897 (Kalurius \ 
forklares af ordb. som: »den paagældende (om hvem der for
tælles noget ufordelagtigt), Delinkventen. Omtrent = Hr. Urian«). 
I Jeppe Aakjær’s skuespil »Naar Bønder elsker« siger Thames 
(s. 98) spøgende til Kjesten: »Ja vent nu, te vi får Hold i 
Kalurius* (o: Kjestens kæreste, der er lige ved at rejse til 
Amerika; altså = »fyren«, som en godmodigt munter beteg
nelse). En medarbejder ved »Klods-Hans« skriver som foran 
nævnt under mærket Kalorius (fx marts 1917 nr. 23), og 
samme form anvendes af Svend Fleuron i »Jagtbreve« 
(1906) s. 21 — her om en hund (»Derfor i Snor med Kalorius 
og et Par Slag af Pisken«), ganske svarende til at Herr Urian 
i tysk litteratur oftere bruges om et dyr8). I professor Dahle- 
rup’s ordbogssamling findes endelig exempter på Kalurius 
fra Andersen-Nexø (Pelle Erobr. III: 177), Johs. Jørgen
sen (Klokke Roland. 42) og Bauditz (Den gamle Kro. 237).

Der var da for tidsforholdenes skyld ikke noget i vejen 
for at betragte Kalurius som en ny affødning af Urian, Når 
jeg alligevel ikke er tilbøjelig til selv at antage denne for-

1) Jf. Versuch eines brem.-niedersächs. Wb. V. (1771): 154: »Unser seel. Archivarius, 
der Hr. Doet. Post, meint in seinem handschriftlich hinterlassenen Glossario, es sey 
diesz Wort verderbt aus Uur-haan, und erklärt es durch genitale viri«. — Se også 
Falk & Torp Etym. ordb. (Urian).

8) At det var kendt af de Laurembergske skæmtedigtes oversætter, fremgår af 
at han ændrer den plattyske originals Urian til Herr Urian (se foran).

®) Se Sanders Ergånzungs-Wb. (1885). 586.
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klaring, skyldes det den omstændighed, at der kan gives en 
anden forklaring, der synes mig at have det afgörende sand* 
synlighedspræg som den forste alligevel savner, nemlig at 
Kalorius er opstået af Karolius. Forandringen (metatesen) 
er velkendt, især ved længere, fremmedklingende ord. Sny- 
denstrup i P. A. Heiberg’s »De Vonner og Vanner« siger1): 
»er det da ikke vores Pligt at hævne vores fleøz’Zions-Forvandte, 
naar vi kan? Gud bevare os! ellers havde vi jo ingen Regilion* 
— en form, der også kendes fra vore dage (se fx Otto 
Jespersen Nutidssprog s. 42). Og i Knud Hjortø’s »Grøn 
ungdom og grå sjæle« er der en ung dame, der siger senerade 
i stedet for serenadea).

Og navnet Karolius — ja hvem har ikke som barn hørt 
gåden om »Kejser Karolius’ hund«, som Evald Tang Kr i* 
stensen i Danske Folkegaader (s. 190) har optegnet fra en 
halv snes forskellige meddelere:

Kejser Karolius havde en hund, 
den gav han navn af sin egen mund. 
Altså hed kejser Karolius’ hund 
— hvad hed så Karolius’ hund?

I Vendsyssel kendes Karolius yderligere som eventyrskikkelse 
(Feilberg IV: 254). Navnet er da så udbredt og folkeligt 
kendt, at man uden betænkelighed tör antage det som grundlag 
for Kalorius. Herefter bliver formen med u (Kalurius) altså 
den yngste; dens udvikling forklares tilstrækkelig som til
slutning til verbet lure og det nærstående filurius.

Jeg mener altså at måtte afvise den i begyndelsen frem
satte hypotetiske forklaring, der udledte Kalorius af Urian. De 
to ord har etymologisk ikke nogen forbindelse med hinanden. 
Udviklingen er (Karolus » Karolius > Kalorius > Kalurius.

*) Udv. Skr. ved Borchsenius & Winkel Horn s. 424.
2) 1911, s. 30 f. : »vi var mange der lo, men Mølvad [der er indtaget i den unge 

dame] blev ked tf det og forklarede det som en forsnakkelse. Det var jo dygtig dumt 
af ham. »Senerade« lyder udmærket og har ganske anderledes klang end »serenade«. 
Den, der kan begå sådan en fejl, må dog ha sans for sproglig velklang, men Mølvad 
var en dannelsesfilister — som man da begyndte at sige«. — Lidt anderledes er for
holdet m. h. t. konversere. Jf. sst. s. 11: »Glosen »konversere« fik jeg endelig lært ved 
at høre ham [Mølvad] bruge den, før den tid havde jeg svært ved at holde »konver
sere« og »konservere« ude fra hinanden«.
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Tællelyset.
Af

Christine Reimer.

»De trak mig i en Særk saa hvid 
og lagde mig hen som et andet Lig. 
De satte paa mit Hoved en Krone saa rød, 
der forvoldte min bitre Død.«

• Skattegraveren* IX, 695.

HVOR mange Taalmodighedsarbejder hører ikke de svundne 
Tider til? Lad mig blot nævne Akssamlingen, da gamle 

Koner og Mænd gik og bøjede deres stive Rygge, idet de 
Gang paa Gang bukkede sig helt til Jorden efter hvert enkelt 
Aks. Saaledes fik de den ene Pose fuld efter den anden, og 
de kunde bære en hel lille Høst ind i et jordløst Hus.

Eller lad os tænke paa, hvilke Skønhedsarbejder mange 
Kvinder for Slægtled tilbage har efterladt sig, skabt med 
Traad og Naal. Hvor mange smaa Kunstværker har disse 
stilfærdige Stueflidens Dyrkere ikke baldyret i de Tider, da 
man havde meget af Taalmodighed, men kun grumme lidt 
af Belysning? Skumring vil et Nutidsøje kalde det Lysskær, 
der har hvilet paa saa mangt et kosteligt Broderi, man nu 
beundrer.

Disse og mange andre Sysler, der repræsenterer de »mange 
Bække smaa«, som forenede kan svulme op, til de danner 
rige Væld, er der mange Mennesker om. Enhver, der her 
ved ualmindelig Flid har udført noget kæmpemæssigt, staar 
Side om Side med mangen anden, der har gjort sig lige saa 
fortjent. Hvem af dem er et Hoved højere end alt Folket?

Men en Høst af Aks — fulde og golde mellem hverandre, 
akkurat som de fandtes — Fod for Fod sanket paa Jyllands 
Folkemindeager, saadan som Hr. Evald Tang Kristensen 
har bjerget den i Hus, det er denne Folkemindeindsamler
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ene om. Har mangen Kvinde føjet Sting paa Sting med en 
saadan Taalmodighed og Trofasthed, at man bøjer sig i Ær
bødighed derfor — saa lad os begynde at tælle de Bogstaver, 
som Samleren og Forvareren af Folkets Mindeskatte Hr. E. T. 
Kristensen har skrevet, øst af Folkets Mund, ofte øst dem, 
naar de var paa Nippet til med Fortælleren at synke i Gra
vens Dyb!

Hvor mange af disse Minder er ikke nedskrevet paa Stedet 
ved Skæret af et Tællelys, ved en Tranlampe eller en aaben 
Lampe med en Væge af Sivmarv, ja, maaske ved en Fyrre
stikke fra Mosen?

Ikke saa underligt endda, naar en fynsk adelig Dame for
leden Dag — i Anledning af Tællelysets Genkomst i 1917 — 
fortalte mig, at i hendes Moders Hjem paa et af Fyns store 
Godser sad hele Familien i hendes Moders Ungdom om Aftenen 
samlet omkring et langt Bord, paa hvilket der brændte to 
Tællelys. Det var den Lysstyrke, som enhver i Kredsen 
maatte læse, skrive og sy ved.1)

Og naar jeg nu skulde skrive lidt om Tællelyset og 
dets Støbning, er det nær ved at gaa mig paa samme 
Maade, at jeg maa ty til Tællelyset paa Grund af de Vansklig
heder vedrørende kunstigt Lys — Lysning, som Bonden 
siger —, der taarner sig op om mit Hjem i Odense. Men jeg 
kan jo have Lov at haabe, at det kun maa bevirke, at jeg 
des bedre evner at se Tællelystiden i sit eget Lys, lige som 
det ikke kan nægtes, at dette Emne nu for Tiden, medens 
nærværende Bog skrives, er blevet et i høj Grad brændende 
Spørgsmaal at behandle.

Man mærker forøvrigt, at Tællelysbrugen er kommet ret 
langt paa Afstand, idet der i denne Tid i Aviser bringes en 
Række forskellige Anvisninger af Lysestøbning frem, som man 
mærker er skrevet af Folk, der hverken selv har støbt Lys 
eller har været Øjenvidne dertil i en Alder, saa Hukommelsen 
giver paalidelige Resultater.

Lysestøbning regner man ikke til Husflid. Denne Syssel 
gik ind under Aarstidernes forefaldende forskellige Arbejder

*) I almindelige Huse brugtes kun et Lys. Men naar nogen skulde aarelades, 
skulde der være to Lys tændt for det Tilfældes Skyld, at Blodet kunde sprøjte hen 
og slukke det ene, at Lægen eller den, der aarelod, da ikke skulde stedes i Mørke 
og Patienten lide derved.
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i det daglige. Man støbte Lys, naar man om Efteraaret havde 
slagtet Faar og Lam, og man stod foran den mørke Tid med 
de lange Aftener. Samtidig med Slagtningen kogte man Tællen 
af og hældte den op i en Genstand, saa den, naar den var 
blevet kold, kunde vendes som en Budding og opbevares, til 
man vilde bruge den. Man bandt en Snor ony et Kødben, 
som man lagde ned i den flydende Tælle. I denne Snor 
kunde den faste Tælle hænge frit ud. Man vilde dermed sikre 
den for Fugtighed, Mus o. 1. Man kunde da støbe Lys, naar 
man vilde og støbe en ny Portion senere paa Aaret. I Smaa- 
hjem støbte man paa een Gang Aarets Forbrug.

Men før Lysestøbningen dannede man Vægerne. De var 
af hjemmespundet Blaargarn1), men senere, da Velstanden 
steg og med den Fordringerne, brugte man blødt Bomulds
garn, der købtes — vundet paa Nøgler — under Navn af 
Lysegarn, og man anvendte da Blaargarn kun til de ringere 
Lys. Blaargarnsvægerne var slemme til »at sprætte«, men 
havde den Fordel, at de bedre lod sig blæse op igen, naar 
de gik ud. Og det var de smaa, spinkle Praase særlig udsat 
for, som brugtes, især naar man færdedes i Husets mørke 
Rum, og da anbragt i en Kroglysestage, som man bar paa 
en Finger, og det tynde Lys stod da afstivet af en Fjeder, 
der holdt det. Gik man igennem en Dør, eller naar Lyset 
paa anden Maade blev udsat for Træk, blæste Flammen let 
ud, men lige saa hurtigt kunde Lyset blæses op igen, idet man 
samtidig holdt den hule Haand uden om den glødende Tande.

Man anbragte lodret et Lysespid (o: en, en Alen eller 
5 Kvarter lang afbarket, lige, rund og glat Pind) i Bagsmækket 
(Ryggen) af en Stol efter først at have taget Maalet af Lysenes 
Længde efter Lyseformens Dybde med en Pind, som nu tjente 
til Maalestok for Vægernes Længde. Lysene var ca. 10—11 
Tom. til op imod en halv Alen lange. Man lavede nu i den 
midterste aabne Del af Stoleryggen omkring Spiddet et Øje 
eller Stroppe, idet man tog den yderste Traad og slog om de

x) I »Danmarks Folkeminder« Nr. 12 staar Side 28 om Støbning af Tællelys: »Det 
var Uldgarn, man brugte til Væger«. Senere i samme Stykke om Praasene staar 
Blaargarn. Det første maa sikkert bero paa en Fejltagelse. En Lysevæge af Uld 
kan neppe brænde i Flamme eller lyse. Jeg forestiller mig, at den maa forkulle og 
udbrede Os. Det er en almindelig Maade at prøve om et Stykke Uldstof indeholder 
Bomuld at forsøge, om det kan brænde, er det ren Uld, brænder det ikke i Flamme.
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andre, noget nær som naar man danner en »Sømandssløjfe.« 
Til gode Lys tog man 5—6 Traade.

For hver færdig Væge strøg man nedad Traadene med en 
Tælleklud (en Klud, der var gjort fedtet af Tælle) for at gøre 
Traadene klæbrige og samle dem til een Streng. Naar der 
ikke var Plads til flere Væger paa Spiddet, løftedes alle af 
paa een Gang. Man studsede dem med en Saks i den neder

ste Ende, saa de alle havde samme 
Længde.

Nogle Steder lavede man Lyse
væger paa en Garnvinde og slog 
Øjet om de opretstaaende Pinde i 
Vindens Arme. Naar en Pind var 
fyldt, tog man den næste Arm og 
fortsatte der.

Den Dag man vilde støbe Spidde- 
ly s, fordelte man Vægerne hængende 
i nævnte Øjer paa en Række Spid, 
syv à otte paa hvert — efter først 
at have dyppet dem i den varme 
Tælle. Man havde forud tilrettelagt 
to Stænger eller en Stige paa langs 
mellem to Stole — eller man for 
hver Ende til Underlag anvendte 
Bænke eller et Par Bukke af et Stole
sædes Højde. I dette Stillads lagde 
man Lysespiddene paa tværs, saa 
mange Rækker, som man kunde

Lysespid med 6 Lys. Krukke til passe, Og SOm der Var Tælle til.
Dypning. Foroven et Hellig-tre- —, . _
Kongers-Lys. Fra Landbrugsmu- t* Ormen (nu en Museumsgen- 

sæet i Lyngby. stand) var en ca. 3 Kvarter høj,
smal, oval Krukke (hvis øverste Rand formede sig saa
ledes: CD) bredest foroven af Kobber eller hyppigst af Potte- 
magerarbejde. Man skulde synes, at det var skørt Materiale 
til en saadap Genstand, men den blev behandlet med Forsig
tighed, og saadanne Sager blev ligefrem stærkere, jo ældre 
de blev.

Man anbragte Formen paa Gulvet og stillede den tilrette 
foran Spidderækken. Ofte kom man noget varmt Vand i
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Bunden af den, før Tællen1) blev hældt varm og flydende 
op i den. I Reglen var der Stengulv der, hvor man vilde 
støbe Lys; thi man lagde Tørvegløder uden om Bunden af 
Formen for at holde Tællen varm. I Mangel deraf satte 
man Formen i en Ballie med varmt Vand.

Den, der støbte Lysene, sad i Reglen ned til døtte Arbejde. 
Nu dyppede man Spid for Spid efter Tur ned i den flydende 
Tælle. Saa længe Lysene var saa bløde og tynde, at de klæbede 
sammen, matte man for hver Gang skille dem ad med 
Fingrene, indtil de blev saa stive, at de kunde bære sig og 
hænge lodret og pænt. Og senere, naar Lysene blev tykke og 
unge, maatte man passe, at de ikke stødte sammen og knækkede.

Naar man naaede Enden paa Rækken, begyndte man forfra,
— det vil sige Lysene skulde størkne for hver Gang, men 
naar man havde en stor Portion, laa dette Spørgsmaal ikke for
— det sidste Lag Tælle var da stivnet paa de forreste Lys, 
naar man var færdig med de sidste, og man fortsatte Ned- 
dypningen, som stadig gjorde Lysene tykkere. Børnene maatte 
ikke »løbe med Dørene«, saa vilde Lysene blive slemme til 
»at løbe«; de maatte altsaa ikke udsættes for Træk. Der 
maatte heller ikke være for varmt, medens Arbejdet stod paa, 
for at Tællen des hurtigere og jævnest kunde stivne; men 
jo varmere Tællen var, des glattere blev Lysene. — Værst, 
hvis en Kat eller Hund slap ind og for hen under de hæn
gende Lys, knækkede dem og bragte det hele i Ulave.

Lysespiddet holdtes saa længe over Formen, at Lysene 
kunde dryppe mest muligt af, før Spiddet sattes tilbage paa 
Plads. Det kunde ikke helt undgaas, at Lysene tabte enkelte 
Draaber, medens de hang vaade paa Spiddet, ligesom et 
Spiddelys i Modsætning til et Formlys altid var noget tykkere 
i den nederste Del. Thi hvor hurtigt end Tællen fastnede 
sig, saa gled den varme Tælle dog nedad og endte i det 
sidste vedhængende Dryp, der voksede for hver Dypning, saa 
det færdige Lys endte i en kegledannet Spids uden Væge. 
Men denne Spids blev straks afsnittet, saa snart de færdige

x) I et Haandskrift, indeholdende gode Raad og huslige Opskrifter, optegnet i 
Aarene 1822-28 af Medlemmer af min Slægt, findes en Opskrift paa »g ode Tællelys«, 
hvori det hedder: »Tællen sammensættes af lige Dele Okse-, Bede- og Gedetælle«. 
Siden staar der: »Til Støbelys Oksetælle og til Spedelys Bede- og Gedetælle«. Forøvrigt 
afviger Opskriften ganske fra den almindelige Brug i nuværende Husmødres Minde.
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Lys var kolde og toges af Spiddene, saa at altsaa Lysene 
blev flade forneden.

Efterhaanden som Tællen svandt i Formen, hældte man 
kogende Vand i den, dels for at holde Tællen varm, og dels 
for at hæve den op til Kanten af Formen, at ikke Lysene 
skulde blive for spinkle foroven. Ved store Lysestøbninger 
kunde der være To til at dyppe, en Person paa hver Side af 
Formen, og et Stillads med maaske 30 Spid, der gav en 
halvtrediehundrede Lys.

Af almindelige Lys regnede man i Reglen 15 til et Pund, 
men Lysene støbtes ofte meget tykkere, for Eks. til festligt 
Brug. Det var blot at fortsætte Dypningen; og jo tykkere 
Lyset blev, des mere Tælle hang der paa. Var man færdig 
med et Sæt Lys, og man havde Tælle dertil, satte man friske 
Væger paa Spiddene og støbte videre.

Til sidst, naar der kun var lidt Tælle tilbage, kunde den 
indeholde smaa, faste Klumper, som maatte fiskes op med 
en Skummeske, at ikke Lysene skulde blive knartede (ru og 
knudrede). Dette og alt øvrigt Affald blev smeltet paany og 
kaldtes Branketælle, og Lysene, der støbtes deri, kaldtes 
brune Lys eller Pra a se. En Praas kunde undertiden være 
saa tynd, at Vægen kun lige var dækket og ikke kunde staa 
oprejst uden i den ovenfor omtalte Slags Jærnstager. Man 
tog dem ogsaa uden Stage med i Haanden, naar man vilde 
lyse sig frem. Jo mere Vand, der til sidst var i Formen, des 
mere »spruttede« Lysene.

Naar man tømte Formen af, skummede man, før man 
hældte Vandet bort, det sidste Tællelag af og brugte det til 
Vognsmørelse.

Brugen af Spid var den almindelige Maade at støbe Lys 
paa. Enkelte Hjem havde en rund Bordskive, der lod sig 
dreje rundt; deri hang i Kroge en Del runde Brikker med 
6— 8 Lysevæger, der løftedes af Krogen og neddyppedes samlet, 
hængtes paa Plads, og saaledes gik man videre.

Man støbte ogsaa Formlys i dertil indrette Rør af Blik 
eller Metal. Nogle havde to saadanne Indretninger, saa der 
kunde formes to Lys ad Gangen. Ja, man har ogsaa saa
danne Redskaber beregnet til flere Lys. Naar Vægen var 
anbragt, som den skulde, fyldtes Beholderne med varm Tælle
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Lysebord. De runde Brikker er forsynede med Kroge 
til Lysevæger. Forneden to Krukker til at dyppe i. 

Landbrugsmusæet i Lyngby.

og stilledes i en Sandbunke eller sikredes paa anden Maade, 
saa at de stod lodret og stille, til Tællen var blevet kold og 
fast. Man maatte da undertiden dyppe Hylstrene i varmt Vand, 
for at faa Lysene til at »slippe«. Men paa den Maade kunde en 
Husmoder kun støbe et Par Lys om Dagen. Man lavede Form
lys i en snæver Vending, eller for at faa tykkere og finere Lys.

Et Spiddelys brændte ikke rigtig, før Øjet var brændt, og 
Lyset var pudset og be
friet fra disse Traade. 
Naar man begyndte 
Aftenen med en Stump 
Lys, lagde man altid 
et nyt frem til umid
delbart at fortsætte 
med.

Af tykke Lys støbtes 
hos Bønderne Brude
lys og Skrædder lys 
og i Præ stega ar de og 
fornemme Huse Stu- 
d ere ly s; men det 
festligste Lys var dog 
det trearmede H e 1- 
ligtrekongersly s. 
Medens det var tyndt 
og vaadt, strøede man 
lidt Krudt paa Knude
punktet, hvor Stam
men spaltede sig til 
tre Grene. Dette Krudt 
klæbede sig fast og 
blev ved de senere Dypninger ganske dækket af den hvide, 
faste Tælle. Det laa da skjult som en hemmelig Overraskelse, 
som dog alle vidste Besked med, naar Sprængstoflet Hellig 
tre Kongers Aften viste, hvortil det duede, og futtede af, 
repræsenterende Julens Slutning og sidste Spøg-

Til Lysenes Saga er nøje knyttet Stagerne af Tin, 
Kobber, Malm og Sølv, for ikke at tale om de blanke Messing- 
lyseplader, der en Gang prydede saa mange Hjem. Til daglig
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brugtes i Bondens Hjem den lange Trælysestage paa Fod 
— der ikke i Nordfyn, men i adskillige Egne af Landet 
kaldtes Lysebuk eller hyppigst »Lysekællingen« — med den 
vedhængende »Profit«, til derpaa at anbringe den sidste Lyse** 
stump. I finere Huse havde man Lysesaks paa en sær
skilt Bakke. Bønderne »snød« sædvanligt Lyset — naar det 
var »søvnigt« — med Fingrene.

Tællelysene — vel ogsaa Lys af Voks — gav Anledning 
til forskellige Udtryk og Talemaader: Skrædderen kan 
give Lyset et Skrædderknæk; desuden siger man, at der kan 
være Brev, Penge og en Høvlspaan i Lyset.

»Til Jordens Lys blev os Elskov fød, 
en Høvlespaan i Lyset bebuder Død.«

(Oehlenschlæger i Sankt Hansaften-Spil.)

Er der tre Lys paa Bordet, er der en hemmelig Brud til 
Stede. Og man siger om En, der har været syg, men nu er 
Bedring, (ligeledes om Kreaturer) at nu gaar Helbredelsen 
synligt frem »ligesom man kan støbe paa et Lys«. Naar 
Smaabørn har »lang Næse«, siger man, at de »støber Lys«. 
Man kan sidde saa rank — eller Ens Ryg kan være saa 
rank — som et Lys, og en Ting kan være saa »tørt som 
et Lys«. Der kan gaa et Lys op for En, man kan 
»holde Lys« for andre, Planer kan ryge i Lyset, man 
kan føres bag Lyset, kan staa sig selv i Lyset og kan 
sætte sit Lys under en Skæppe. Man kan ogsaa drage noget 
frem i Lyset, og man kan til sidst (som et Udtryk for Døden) 
gaa ud som et Lys — o. s. fr. Thi det vil føre meget for 
vidt ud over de her afstukne Grænser videre at skildre Lyset 
sprogligt og figurligt taget.1)

Hvor uafhængig, hvor frank og fri var man ikke i den 
selvhjulpne Tid? Nu kan en hel Bys Beboere stedes i 
Mørke og stilles i den største Forlegenhed, naar det elektriske 
Lys svigter — godt da, at Tællelyset lader sig genføde!

‘) Se forøvrigt om Lysestøbning og Lys i forskellige Forbindelser i mit Arbejde : 
.Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde« I— III, Side 60, 65, 72, 155, 230, 237 o. fg. 314, 
352, 353, 463 f.



Katten og Killingen. '
Af P. K. Thorsen.

Lad mig i Bogstavens Væsen ej blive.
P. J. Hygom.

MIN BARNDOM lærte jeg hjemme paa Sejerø Verset Katten 
og Killingen, de sloges om Vællingen:

Katting å kellinging
Di sloves åm vellinging.
»Av!« sa kellinging,
>Je bræ’nde mæj po vellinging.«
>Du ku laö mæj hat^ ing [hadiij]«
Sa katting [kadiq),
»Så ha’öe du fuoÖ patting [padirç].«

Katten sidder og æder Vælling. Killingen, der endnu ikke er 
vænt fra Patte, vil labbe med ; men det tillader Katten ikke. 
Killingen er selvklog ; den bryder sig ikke om, hvad Moderen 
siger, men stikker Snuden i Fadet og brænder sig. »Av!« 
sagde Killingen, »Jeg brændte mig paa Vællingen«. »Du 
kunde ladt mig havt den«, sagde Katten, »Saa havde du faaet 
Patten.«

Holberg har kendt dette Vers og husket i det mindste Be
gyndelsen deraf. De to første Linier staar i Peder Paars (2 
Bog, 3 Sang). Men hos Holberg er det ikke Katten, der sid
der sammen med sin Unge ved Vællingen. Nej, hos ham er 
det Katten, der sidder der sammen med sin Herskerinde, 
Kællingen Gunnild. Marthe Kokketøs sætter Fitalje frem for 
Gunnild og Katten.

»Hun derforuden gaf en mægtig Skaal af Vælling,
Og sat det paa en Stoel for Katten og hans Kiælling.
Vor Gunnild aad saa stærk, at Mons blef gandske vreed, 
Sær da hand Bunden saae, og hendes Finger beed.
Hun Katten gaf igien, et veldigt Ørefigen,
Saa blef Mons god igien og straxen endtes Krigen.«

12
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Anmærkningerne bringer følgende Oplysning: »Derover er 
bleven giordt den bekiendte Viise:

Katten og Kiællingen
De sloges om Vællingen etc.

Som grunder sig paa en sandfærdig Historie, som vi hafde 
ignoreret, hvis ikke Per Paarses Historie var kommen for 
Lyset x).<

Verset er altsaa undergaaet en Forvandling, der har havt 
en fuldstændig Rolleombytning til Følge. Det er klart, at 
Forvexlingen har fundet Sted i en Dialekt, hvor Killingen og 
Kællingen udtaltes ganske ens. Det maa ligeledes betragtes 
som afgjort, at Verset oprindelig har handlet om Katten og 
Killingen. Kællinger brænder sig aldrig paa Vælling, men det 
gør Killinger meget ofte. Kællingen blæser paa den varme 
Vælling, førend hun æder den. Killingen blæser ganske vist 
ogsaa, men det er først, naar den har brændt sig.

Holberg kalder Verset en bekendt Vise. Det er vidt udbredt 
i Danmark, Norge og Sverrig; det kendes endog blandt 
Svenskerne ved Estlands Kyst. Alt dette tyder paa, at det 
ikke alene har været til, men ogsaa har været forvansket før 
Holbergs Tid. I Danmark kendes Verset baade i den oprin
delige og i den forvanskede Skikkelse. Den sidste er den 
almindeligste, navnlig blandt Folk udenfor den egentlige Land
almue. Dette kan umulig skrives paa Holbergs Regning. Vel 
er Peder Paars blevet meget læst, men det er ikke særlig af 
Barnepiger og Børn. Gennem Læsning og Undervisning er 
Verset ikke blevet forplantet og overleveret. Fra Skolen var 
det bandlyst lige til den allernyeste Tid. I Læse- og Børne
bøger naaede det ikke at komme ind før sidst i det 19de 
Aarhundrede. Nu findes det med Illustration i J. Krohns 
Børnerim (1882), i Slomanns Læsebog og i Alfred Jacobsens 
Børnerim, alle Steder i den forvandlede Skikkelse. Hos Krohn 
og Jacobsen ser Verset saaledes ud:

Katten og Kællingen 
de sloges om Vællingen.

* »Av! Av!< sagde Kællingen. 
»Jeg brændte mig paa Vællingen!« 
»Miav! Miav!« sagde Katten. 
»Du kunde lad’t mig hafen!«

0 Carl S. Petersens Udgave. 313.
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Vi har en stor Del Opskrifter af Verset fra Folkemunde 
paa Folkemaal. De er ikke gamle, ikke ældre end Begyndel
sen af det 19. Aarhundrede. Der kendes tre bornholmske, 
én skaansk, tre norske, mange jyske og svenske. Fra Øerne 
mellem Jylland og Skaane kender jeg kun den ene Opskrift 
fra Sejerø, jeg selv lærte som Barn. Jeg nærer dog jngen Tvivl 

KATTEN OG KÆLLINGEN
Efter J. Krohn: Børnerim, ill. af Frants Henningsen (1882).

om, at Verset lever i folkelig Overlevering ogsaa i Egne, 
hvorfra ingen Opskrifter er gjorte. En Kone fra Kallundborg- 
egnen, som jeg udfrittede, kendte godt Verset, men huskede 
ikke, hvordan Ordene faldt. Men hun fastholdt med Bestemt
hed, at det var Katten og dens Unge, Talen var om.

Litteraturfortegnelse: N. Skougaard, Beskrivelse over 
Bornholm (1805). 113. N. Lilja, Violen. En samling jullekar, barn
sängar och sagor (1841). 15. Arwidsson, Svenska fornsångar (1842). 
III 467. Landstad, Norske Folkeviser (1853). 817. IG. Russwurm, 
Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Rund 
(1855). II. 121. (J.Kamp, Danske Folkeminder (1877). 45. E. T. Kri
stensen. Skattegraveren (1884). 90. Joh. Nordlander, Svenska 
barnvisor ock barnrim (1886) i Nyare Bidrag till ikånnedom om de 
svenska landsmålen oeh svenskt folklif. V. 32. E. T. Kristensen,

12*
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Katten og Killingerne i Danske Børnerim, Remser og Lege (1896). 87. 
Feilberg, Dansk Bondeliv (1899). II. 91. Sammes Ordbog. II. 109. 
Bernt Støylen, Norske barnerim og leikar (1899). 65.

Hos Skougaard ser Verset saaledes ud (S. 113):
Kattijn å kæjljn 
Sloes om væjljn, 
Kattijn tou kæjljn 
Smed ijn i væjljn. 
»Au, au!« så kæjljn, 
»Ja brænde mei på væjljn.« 
»De* va ret«, så kattijn, 
»Du kujne lad mei hat ijn.«

Skougaard har optaget Verset i sin Bog, fordi Killing (bornh. 
kæjljn) er Bornholmernes Shibbolet. >De Ord, hvori disse 
Bogstave forekomme sammen jljn kunne ikke andre i Al
mindelighed udtale retteligen end de, der ere opfødte paa 
Bornholm og have lært Sproget fra Barnsben af. Derfor kan 
med dette Ord prøves, om En er Bornholmer eller ikke; thi 
Fremlinge udtale aldrig Ordet ret!«

Den sidste Linie i Sejerø-Opskriften vilde være tilstrækkelig 
til at afgøre, at Talen oprindelig har været om en Killing, 
hvis det kunde bevises, at den havde tilhørt Verset fra første 
Færd. Men uheldigvis mangler Linien i alle de andre Op
skrifter. Da jeg under min Gennemgang af Opskrifterne blev 
opmærksom paa dette Forhold, grebes jeg af en øjeblikkelig 
Frygt for selv at være bleven forvandlet til Digter. Jeg for
hørte mig hos to Kvinder af mit Barndomsbekendtskab hver 
for sig, om de kunde huske Rimet om Katten og Killingen. 
Jo, det kunde de nok. Da de saa havde fremsagt de sex 
Linier, standsede de. »Sagde vi ikke mere?« spurgte jeg i 
spændt Forventning. »Jo, vi sagde: »Saa havde du faaet 
Patten«.« »Tak! Det var netop det Svar, jeg ønskede.«

Men selv om denne Slutningslinie skulde være senere Til
føjelse, hvad jeg ikke tror, den er, saa er der nok alligevel, 
der viser, at Verset oprindelig har handlet om Katten og dens 
Killing.

I Skougaards Opskrift hedder det. at Katten tog Killingen 
og smed den i Vællingen. En bornholmsk Opskrift af N. E. 
Hansen fra Øster-Larsker (E. T. Kr.) mangler dette Liniepar. 
Derimod findes det hos Chr. Weiss (E. T. Kr.). Weiss er ikke
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videre stiv i Bornholmsk. Han skriver smed’na (smed hende 
for smed’ijn (smed ham); men han ved dog, at kæjljn) 
(el. som han skriver ktjællijn) er Killingen.

Skildring af Slagsmaalet findes imidlertid ogsaa i jyske og 
svenske Opskrifter : Saa tog Katten Killingen aa kaast op i Vil- 
lingen (J. Kamp, Hoven ved Ringkøbing), æ Kat 41og æ Kil
ling i æ Villing (N. Formann, Lemvigegn; E. T. Kr.), så slog 
Katten Killingen i Villingen (Karl Timmermann; E. T. Kr.), 
Katten to killingen å la’n midt uti vällingen (Østergøtland, 
Ydre; Nordlander), Katten slog till kelingen, så han tullra 
uti välingen (Medelpad ; Nordlander). Katta slog tjelingen, så’tt 
han flog ne i välingen (Ångermanland; Nordlander), å Katta 
slo te tillingen, så tillingen for i vällingen (Østergøtland, 
Kinda; Nordlander). Katta tog tjelinjen a kaste’n ti välinjen 
(Ångermanland; Nordlander). Katten slog Killingen, så han 
föll i vällingen (Arwidsson).

I de allerfleste Opskrifter begynder Versets anden Linie 
med de sloges. En Del svenske Opskrifter har dog træt
tedes, nappedes, droges. Jeg ser ingen Grund til at tage 
Slagsmaalet alvorligt, og Linierne, der skildrer Slagsmaalet, 
anser jeg for uægte. I Virkelighedens Verden sker sligt ikke. 
Det strider mod al Iagttagelse, al Erfaring. Katten bærer sine 
Unger fra Sted til Sted, den slæber dem op og ned ad Trap
per. Den revser dem, retter deres Fejl og Unoder; men den 
mishandler dem ikke.

Men værre, ja rent umulig bliver Skildringen, hvis det er 
et Slagsmaal mellem en Kat og en Kælling, der finder Sted. 
En Vestgøte har sendt mig en Opskrift fra sit Hjem, affattet 
paa almindelig Svensk: Katten tog käringen og slängde kä
ringen i vällingen. I E. T. Kristensens Samling meddeler 
Mikkel Sørensen : Katten tog Kjællingen og smed hende op i 
Vællingen. Hos Russwurm ser Verset saaledes ud:

Kattan å kelngen, 
Tom träts um welngen. 
Kattan to kelngen, 
Å kasta kelngen udi welngen. 
»Ai, ai!< sa kelngen, 
»Hä war hait udi welngen!« Nuckö.

Russwurm ledsager Verset med en tysk Oversættelse:



182 KATTEN OG

Die Katze und das alte Weib 
Die zanckten um die Suppe. 
Die Katze nahm das Weib 
Und warf es in die Suppe. 
»Au, au!< sagte das Weib, 
»Es war heiss in der Suppe!«

Oversættelsen er korrekt. Men hvilke Forestillinger, Russwurin 
har forbundet med Ordene, er vanskeligt at begribe. Han har 
dog sikkert havt en Fornemmelse af, at der var noget i Vejen. 
Derpaa tyder hans Anmærkning (II. 122): »Bei Arwidsson 
heisst ein ähnliches Lied: Katten och killingen (Zicklein al. 
källingen, welches Kätzchen bedeuten soll)...«. Hos Arwids
son (III. 467-68) findes to Varianter:

A.: Katten och killingen,
De nappades (B: trätte) om vällingen; 
Katten slog killingen, 
Så han föll i vällingen.
»Aj, aj!« sade killingen, 
»Jag brände mig af vällingen!« 
(B.: Du slog mig i vällingen!) 
»Jam, jam!« sade katten, 
»Du kund’ ha unnat mig få hatten!« 
(B.: Du skulle låtit mig få hatten!«)

Til Killingen har Arwidsson en Fodnote: »Var. Källin
gen, prov, i st. för käringen. — Källing är äfven, i vissa 
landsorter, benämning på en kattunge.«

Jeg overlader til Læserne at finde ud af, hvad Arwidsson 
og Russwurm egentlig har ment med deres Anmærkninger. 
Det har dæmret for dem, at Væsenet, der sloges med Katten 
om Vællingen kunde opfattes 1) som en Killing (catulus), 2) som 
et Kid (hædus, hædulus) og 3) som en Kælling (anus).

Men Forstaaeligbed fremmes ikke ved, at Kid træder i 
Stedet for Kælling, Kidet søger ikke til Kattens Ædetrug. 
Dr. Helmer Smith fra Uppsala har fortalt mig, at han som 
Barn stød tes over den svenske Sammenstilling Kattan och 
Killingen. Efter svenske Begreber er Killing jo Kid.

Man kap byde Børn meget. Men der er dog Grændser. 
Det undrer mig ikke, at svenske Barnepiger er bievne trætte 
af at gentage dette meningsløse Ramseri. De har fjernet Fi
gurerne og erstattet dem med andre, der ikke var saa lette at 
tage fejl af. I Smaaland hedder det efter Nordlanders Samling:
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Katten och hunden 
de möttes i lunden. 
Katten bet hunden, 
så det blödde i munnen. 
>Àj! aj !< sade hunden, 
>för du bet mej i munden.« 
»Jam, jam!« sade katten, /
»du kunde ha låtit mej hatt en.«

Katten er her endnu, og den ender efter gammel Vane med 
at sige: »Du kunde ha ladt mig hatfen«, skønt Verset ikke 
melder et Ord om, at den slaas med Hunden om noget. 
Hos Arwidsson er det Haren og Hunden, der trættes i Lun
den, og Haren ender med Ordene: »Du skulle låtit mig fara!«

I Landstads to norske Opskrifter staar Killingen uden Kom
mentar. Men Støylen sætter Ordet i Anførselstegn. Paa Norsk 
er ilgesom paa Svensk Killing Benævnelse paa Gedens Unge.

Den danske Benævnelse paa Kattens Unge, Killing, ligner 
altsaa nu ganske den svenske og norske Benævnelse paa 
Gedens Unge. Men tidligere var det ikke saa. Kattens Unge 
hed paa Dansk Kælling, en Form, der er opstaaet af oprind. 
Kætling. Gedens Unge hed derimod oprindelig Kidling 
Ordene er dannede af Kat og Kid ’ved Deminutivendeisen 
-ling. Den gammeldanske Form Kælling lever endnu i 
Bornholmsk (Kæjljn), i Vestfynsk (Kælli), i Søndeijysk 
(Kælling), i Skaansk, Hallandsk og Blekingsk. Den skaanske 
Opskrift af vort Vers hos Lilja lyder saaledes:

Katten och kållingeri 
de slogs engång om vällingen. 
»Aj, aj!« sad kallingen, 
»jag brände mig af vällingen.« 
»Jam, jam!« sad katten, 
»Du kunde la’t mig hatfen.«

Fra Fortællinger paa Skaansk og paa skaansk-farvet Svensk 
har jeg noteret følgende Tilfælde:

»Vemmenhögs härad. Vår tids munnart, 
så vil ja ble din gåst i da 
å eda hva som helst I ha.« 
»Rätt gärna, men ja får blott välling, 
å deri dränkt sej har en källing1).««

x) Samtale mellem to Hunde. M. Wei bulls Samlingar till Skänas historia, forii- 
kunskap och beskrifning. I. 113.
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»Karna Skomagarens Jinsas frieri te Antipas (Simrishamns- 
mål). Jins smackar sål om ’ed.

»Så’nt der å’inte skapt forr dej,« »sa pian te kallingen [Note: 
kattungen], som ville eda opp spättan1).«

»Når veriden skulle förgås i Gåslösa.
Han... var så stark, så han kunde ta ett ok under armen 

och bära åstad med det lika lätt som en annan menniska 
tar en källing*).«

Oldsprogets ketlingr (el. kætlingr) har holdt sig paa 
Island og Færøerne, i Dele af Norge (kjetling), i Vester- 
gøtland og i Dele af Smaaland. Skellet mellem k ætlin g og 
kælling følger ikke den gamle Grænse mellem Danmark og 
Sverrig, men gaar et Stykke inde i Smaaland. I Södra Möre 
Herred, der udgør det sydøstligste Hjørne af Smaaland hedder 
det kætling8); men vestligere langs Bleking, Skaane og 
Halland hedder det kælling4). Joh. Ihre anfører tre Former 
af Ordet: kätling/ källing og käsling. Den sidste Form 
hører hjemme i Svearike. Verbet føde (om Katten) optræder 
i tre tilsvarende Former: kässla, kätla og källa6). Der 
er Samsvarighed i Lydforholdet som i vassle, nässla (Valle, 
Nælde), vatle, nätla (gøtisk), valle, nä 11 a (skaansk, dansk).

Oldsprogets kiplingr forandredes tidlig udenfor Island til 
killing. — Vælling har fra første Færd havt 11 overalt i 
Norden. Ordet er afledt af Oldsprogets ve 11a (el. wælla), 
vælde, koge, boble, sprudle.

Versets Forfatter har hørt hjemme, hvor Kattens Unge hed 
kælling, altsaa i Danmark. Formen maa være gammel. 
Den Omstændighed, at 11, svarende til oprind, ti, optræder 
sammen med andre danske Ejendommeligheder i Egne af 
Smaaland, hvor Stednavnene er danske, tyder paa gammel 
Indvandring fra Danmark. Nord for Bleking ved Søerne 
Åsnen og Salen ligger Byerne Skateslöv, Grimslöv, Härlöv og 
Vederslöv.

OH. Wran/r, Oscar Svahns Svenskt Skämtlynne. II. 2.
*) H.Wranér, i skånska stugor. 94.
*) N. Linder, Allmogemålet i Södra Möre hfired af Kalmar lån (1867): kättling, 

nyfödd kattunge.
4) P. M o 11 e r, Ordbok öfver halländska ländskapsmålet (1858) 107 : Källing, katt 

unge. Skåne, Bleking och Småland, idem. Vestergötland : kättling. Se ogsaa Indi. XIV.
fi) Ihre, Svenskt Dialectlexicon (1766). 82,83. Rietz, Svenskt Dialektlexikon. 314a
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Der kan tvistes om, hvordan Killing er blevet Navn paa 
Kattens Unge. Det kan antages at være sket ved Lydforskyd
ning. Men det kan ogsaa antages at være sket ved Substitu
tion eller, om man vil, ved Sammenfald. I vestjyske Dialekter 
hedder det killing, villing. Paa Sejerø hedder det kel- 
ling, velling. Her er Formerne Killing, Kélling op- 
staaede ved almindelig Lydforskydning. Men andre Steder 
rimer Killing og Vælling ikke paa hinanden.

Dyreungerne benævnes i de nordiske Lande som andre 
Steder dels med særlige Ord (Hvalp, Kalv, Lam, Føl), dels 
med afledte Ord, dannede ved Hjælp af Deminutivendeisen 
-ling (Killing, Kylling, Gæsling,Ælling), dels med sammensatte 
Ord, hvis sidste Led er -unge (Ræve-, Ravneunge). Men fuld 
Overensstemmelse i Brugen har aldrig hersket. Islandsk har 
yrmlingr (af Orm). En ung Stud hed tidligere paa Dansk 
St udlin g eller S tu Hin g (Kalkars Ordb.), og en Museunge 
hed M y sling eller Musling. Det sidste Exempel viser, at 
Benævnelser paa -ling og paa -unge i nogle Tilfælde kan 
gaa Side om Side i Sproget. Kattens Unge kaldes, som vi 
har set, Kætling, Kælling, Kelling, Killi ng, Kæsling, 
men ogsaa Katunge. Den sidste Benævnelse er almindelig 
i Svensk og Norsk. Mange danske Dialekter kender kun 
Katunge (Sjælland, Fyn, Langeland, Laaland). Men selv 
om Kattens Unge ikke kaldes en Katunge, saa kan man 
alligevel kalde den en Unge. Dette gælder ikke alle Dyre
unger. Kyllinger og Lam kan ikke kaldes Unger.

Ved Siden af Killing bruges rent pleonastisk Katte
killing, ganske forskelligt fra Hanekylling. Endvidere 
kan mærkes, at -killing kan bruges som Bagled i Sammen
sætninger, hvor Forledet ikke er Kat. Christiern Pedersens 
Lægebog (1533) taler om Hareunger. Nu bruges Harekil
ling og Kanin killing, Hare unge og Kaninunge i Flæng. 
Jeg er mest tilbøjelig til at antage, at vort nuværende danske 
Killing ikke er en Fortsættelse af Kætling, Kælling, men 
en Overførelse af Kidding, Killing. Saa meget er i alt 
Fald vist, at -killing i Harekilling, Kaninkilling, 
er overført enten fra Geden eller fra Katten. Hvorfor skulde 
saa ikke -killing i Kattekilling kunne være overført 
fra Geden. Min Mening er, at Killinger engang i fordums
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Tid har antaget Betydningen smaa, vimse, vævre og sprælske 
Dyreunger.

Kattens Unge omtales aldrig i den danske og svenske 
Litteratur fra Middelalderen. Fra oldnorsk-islandsk Litteratur 
anfører Ordbøgerne kun et Tilfælde. Sigurd Slembe sidder i 
en Stue sammen med to Mænd, der leger Tavl. Den ene af 
de spillende har en bullen Taa. Der er Killinger (ketlingar) 
i Stuen. Sigurd tager et Straa og trækker det langs hen ad 
Gulvet. Killingerne springer efter Straaet og tørner imod den 
syge Fod. Manden farer op med et Brøl og vælter Tavle
bordet.

I det 16. og 17. Aarhundredes Ordbøger og Vocabularier 
oversættes catulus ved Hvalp. Men i et svensk Vocabularium 
fra 1538 staar (S. 52): »Catulus, katzling eller annat vngt 
diwr«1) Vocabulariet blev oversat paa Dansk 1576. Her staar: 
» Kelling eller andit vngt diur«.

I det 17. Aarhundrede har Killing, Kattekilling været 
i Brug i det mindste nogle Steder vest for Øresund. E. Pon- 
toppidans Grammatica danica (1668) har (S. 376): »Kilding, 
qvasi kitling, katling, katzlein a katz. Germ.« Moths Ordbog: 
»Killing kaldes en katte unge, catulus felis, kattekilling kaldes 
kattens unger.« I Jammersmindet fortæller Leonora Christina 
Ulfeldt (Originaludg. 170): »Hand kom Siosfogden til att 
kaste en Katkilling, ieg haffde, allerøffwerst ned fra Taarnet.« 
Holberg (Epistl. ved Bruun, II. 132) skriver Kat-Unge. — 
Harekilling træffes første Gang hos Daniel Matras i Le 
petit dictionaire Francois-Danois. Kbh. 1628. 134: Vn levraut, 
En Harekilling.

Kid lin g (el. Killing) som Benævnelse paa Kid kendes 
ikke i dansk Litteratur. Det ovenfor nævnte latinsk-svenske 
Vocabularium har (S. 51): »Hedus, kedh, kedhling«. Men den 
danske Oversættelse har kun: »Hedus, Kid«. Den danske 
Oversætter har aabenbart ikke kendt Killing (hædus) som et 
dansk Ord. Det eneste Sted i gammelt dansk Land, hvor 
baade Killing (hædus) og Kalling (catulus), killa (føde, om 
Geden) og källa (føde, om Katten) findes, er Halland.

Men Aktstykkernes Tavshed er ikke afgørende.
*) Udgivet af Aksel Andersson 1890: Variarum Rerum Vocabula cum sueca 

Interpretatione, Den danske Titel er: Vocabulorvm variorvm Expositio etc.
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Hvis Katten en Gang i Fortiden var bleven udryddet paa 
Island, og hvis Anekdoten om Sigurd Slembe ikke var blevet 
optegnet og bevaret af Efterslægten, saa vilde det nu have 
været umuligt at sige, hvad en Kattekilling blev kaldt paa 
Island i Middelalderen. Det islandske yrmlingr er bevaret 
litterært. Hugormen lever ikke paa Island. Stn(d)ling er 
forsvundet i Dansk som Følge af Studeopdrætningens Ophør 
paa Øerne.

Men i Danmark blev Geden udryddet paa Grund af dens 
Skadelighed for Skovvæxten. Den nuværende Ged tilhører en 
importeret Race1). Da Muslingen blev Betegnelse baade for 
Muskel og for Bløddyret Mytilus, holdt man sig til Muse
unge.

Kid er i nuværende Dansk et rent litterært Ord, over
leveret gennem Bibelen. Den folkelige Benævnelse er Gede- 
lam. Gedekid bruges rent pleonastisk. Som Barn kendte 
jeg Geden af Bøger og Billeder, som jeg kendte Gemsen. Jeg 
begreb ikke, hvad den forlorne Søns Broder mente, da han 
bebrejdede Faderen, at han aldrig havde givet ham et Kid, 
at han kunde være lystig med sine Venner.

Det næste Spørgsmaal bliver nu, hvor i Danmark Forfat
teren har hørt hjemme.

Forfatteren har ikke været Jyde. Det fremgaar af Verse
parret: »Du kunde ladt mig hat’en, sa Katten. Paa Vest
og Sønderjysk hedder det æ Kat. Vælling er Flertal i hele 
Jylland. Et Par jyske Opskrifter har dette rigtigt: »Så ku do 
læt mæ hat dem«, sa’ Katten (Anders P. Lauritsen; E. T. Kr.). 
»Ja, ja«, så katten, »du künd’ ha læt mæ hat dem« (Feilberg). 
Forfatteren kan heller ikke have været Fynbo. Paa Fynsk 
hedder Perf. Part, af have hav’ og Vætling er Hunkøn: hav’en 
rimer ikke paa katti [kadi]. I Jylland hedder det baade 
hat, hai, håi, hav, havd. Forøvrigt er det tvivlsomt, om 
lat hat er en jysk Konstruktion. Slomann har skolemeste
reret den og sat Infinitiv for Participium: »Du kunde ladt 
mig ha’e den.«

Ja, det kan endog betvivles, om Forfatteren har været en 
Sjællænder, d. v. s. har havt hjemme paa Sjælland udenfor

Bricka og Laursen, CancellietsBrevbøger. Brasch, Vemmetofte. I. 92. 96. 
Saml, til jysk Hist, og Topografi, IV. 249. Aarsberetn. for Geheimeark. V. 62. 79. 
V au pel, De danske Skove. 13. O. P. Pyndt, Gedeavl og Gedehold. 2.
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København. Perf. Part, af have hedder vist almindelig paa 
gammeldags sjællandsk havt.

Sagen er ikke tilstrækkelig undersøgt.
>1... haft er f tabt næsten overalt (enkelte Egne af Sæl

land har h Det er det sidste man skal mærke sig.
— Forfatteren har været Københavner eller Skaaning.

Hvor har Forvanskningen fundet Sted? I en Dialekt, hvor 
Kælling og Killing lød ens, og hvor tillige Forskellen i Bøj
ningen mellem Hankøn og Hunkøn var forsvunden. Kælling 
(anus) var Hunkøn, og Killing (catulus) Hankøn.

Kælling (anus) hed jo som bekendt Kærling, afledt af 
Karl. I Norsk og Svensk er l tabt: kåring, kjæring. I 
nordlige og østlige Egne er r tabt (Dalarne, Gulland, Ånger
manland, Vesterbotten, Østerbotten, Estland1). Bornholm har 
ogsaa kælling, skønt Karl hedder kar. Muligvis skyldes det 
Paavirkning fra Skriftsproget. Fra Skaane, Halland og Ble
king kender jeg kun kåring. Fra Trellborgegnen har jeg 
noteret :

»Trälleborrs porte.
Då va derr en klog tjarringj, som sa ti dom, ad di skolie 

ta fire årsgamle kalle, som ente hadde fåd anned enn nymolked 
milk, å spänne dom forr portene8).« I Bornholmsk er Køns
forskel i Bøjning bevaret. Artiklen er i Hankøn j-holdigt 
ng tø] i Hunkøn n. I Skaansk synes Forskellen at være 
helt udvisket Men i Slutningen af det 18de Aarhundrede 
var dette endnu ikke sket, i det mindste ikke i Egnen syd 
for Malmø. Oprind, -inn skrives -ing:

»Så fast, som Store Hammers kirkje 
Hon står på foding når det bles.« 
»Ded ä kåns bare lided grån 
Sen I va liding smolle stomping«4).

I sjællandsk Bondedialekt er Hankønsmærket -i n. Det skrives 
i Middelalderen og i første Halvdel af 16de Aarh. ret almin
deligt -in, -ind, -ing. Jørgen Sorterup skriver -ind i en 
-------------- «-----------------------------------------------------------------

9 V. Bennike og M. Kristensen, Kort over de danske Folkemål. 108.
*) Ihre. 82: »Källing. Dalek. V. B. Uxev. Kjelling. Gothl.« K. Sidenbladh. 

Allmogenmålet i Norra Ångermanland. 56: Kühling, gumma, käring.« Russwurm, 
II 334: »keing, Weib, altes Weib Rietz 310.

8) Sv. Skämtlynne. XI. 15.
4) DissertatioGradualis deTeritorio Skyttiano (Skytts Härad). 1778. Af N. H. Loven. 

Aftrykt hos M. Weib ul 1, Samlingar I.
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Prøve paa sjællandsk Dialekt: Sønnind (o: Sønnen)1). Blandt 
sjællandske Bønder kan Forvanskningen altsaa ikke have 
fundet Sted, selvom Killing (catulus) endnu hed kælling, 
paa den Tid da kærling (anus) antog formen kælling. 
Skaanske og sjællandske Bønder kan ikke have forvansket 
Verset Følgelig maa Forvanskningen være forçgaaet i Kø
benhavn.

Der staar endnu tilbage at undersøge, hvor gammel For
vanskningen kan være. Aktstykkerne giver ingen direkte 
Oplysninger. Alt maa søges ad indirekte Vej. Litterært kan 
Kelling (anus) ikke føres længere tilbage end til Moth: 
»Kærling el. Kelling«.

Et Ordsprog i P. Laales Samling hedder
(1505, Gotfred af Ghemen): Meer wil meer so wil oc mæth 

konæ aff grødh
(1515, Chr. Pedersen): Mer will mer saa vil oc metter kerling 

grød
(Svensk, Haandskr.): meer will æ meer, swa wil mæt kær- 

lingh grøth.
(Latinsk Oversættelse): Gestit anus satura pultes vult plus 

ita plura.*)
Der hersker altsaa fuld Enighed om, at mæt Kælling 

(anus satura) begærer Grød.
Jeg tror dog trods Enigheden, at Meningen af Ordsproget 

oprindelig har været mæt Killing. Jeg mener, at Afskriveren 
og Oversætteren af det tilgrundliggende Haandskrift har taget 
fejl. At der skrives Kærling betyder ikke noget. I Peder 
Paars staar ogsaa K i ær ling undtagen i vort Vers for Rimets 
Skyld.

Appetitten tiltager ikke med Aarerie. Det maa være Er
kendelsen af denne Sandhed, der har bevirket, at 1506-Udgaven 
har indsat konæ.

Men Katte er umættelige. Katten gaar uden om den varme 
Grød, hedder det i en Talemaade. Den gaar der i utaalmodig 
Venten paa, at Grøden skal svales saa meget, at den kan faa 
den til Livs. Endvidere er der den Mærkelighed, at Udg. 1515

*) Jørg. Sorteru p, Samling udaf smukke og udvalde Danske Vers. 4—6te 
Bind (1726). 168.

2) K o c k och C. af Petersens, östnordiska och latinska medeltidsordspråk.
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har metter kerling. Ordsprogssamlingen sætter ellers aldrig 
Hankønsmærket til Adjektiver i Hunkøn.

Udg. 1515 ledsages af Kommentar: »Gestire est gestu cor
poris indicare concupiscentiam ut faciunt canes«. Kællinger 
tilkendegiver virkelig ikke deres Madlyst ved Gebærder, ved 
Legemsbevægelser. Men det gør Hunde og Katte i høj Grad. 
For øvrigt vilde det ogsaa være ubegribeligt, hvorfor der staar: 
»som Hunde gør«, naar Talen oprindelig har været om Kællinger.

I Plantenavne optræder Katten og Kællingen ogsaa i Selskab. 
En Mængde Planter kaldes med Navne paa Dele af Dyre- 
legemet: Hanekam, Hønsetarm, Museøre, Oxeøje, Storkenæb, 
Kopatte, Rævehale, Torskemund, Gedeskæg o. s. v. Man træf
fer i disse Navne parvis Hest og Føl, Faar og Lam, Kat 
og — Kælling: En Plante hedder Hestehov og en mindre 
Art Følhov eller Følfod. En Plante, som i nogle Egne kaldes 
Faaretarm, kaldes andre Steder Lammetarm. En Plante, 
som i nogle Egne kaldes Kattetarm, kaldes andre Steder 
Kællingetarm. Hvad Mening er der i at tale om Kællinge- 
tarme?! Men Kattetarme, Killingetarme, Faaretarme og Lamme
tarme giver god Mening. De bruges blandt andet til Strenge
fabrikation. En almindelig bekendt Plante hedder Kællinge
ta nd (Lotus corniculatus). Den hedder lige saa paa Svensk: 
Kåringtand. Det svenske Navn maa bero paa en urigtig 
Opfattelse af det danske Navn, der oprindelig maa have be
tydet Killingtand. Man finder ogsaa denne Plante benæv
net Katte klo. Men baade Kattens Hjørnetænder og dens 
Kløer ligner Blomsten paa Kællingetand. De er krumme og 
spidse; de sidder skjulte og kommer kun til Syne, naar Katten 
forsvarer sig, farer op i Træer eller kaster sig over sit Bytte.

Iver Juel, Ejeren af Stubbergaard ved Skive, fik 1554 Lov 
til at rive Trandum Kirke ned. Sagnet fortæller, at han be
grundede sit Andragende med, at der kun var syv Kællinge- 
spring mellem Trandum og Sevel Kirker. Han havde nemlig 
faaet en Hex til at tilbagelægge Vejen mellem Kirkerne i syv 
Spring1), — Han maa have ment Killingespring. En Kælling 
kan ikke springe. »Ungdommen raser«, sagde Kællingen; hun 
sprang over et Halmstraa. Killingespring maa have været 
brugt i den Tids Sprog, som vi nu til Dags bruger Udtrykket

E. T. Kristensen, Jyske Folkeminder. III. 98
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>et Par Draaber«, d. v. s. et lille Glas, eller som man siger 
paa Sjælland: >fra silde Midaften til Høns flyver op.«

I Folkekalender for Danmark 1861 har Chr. Richardt 
holdt >En Fremtids-Forelæsning« over Verset:

Amagermo’er >Giv mig Gulero’er!«
>Nei saagu gjør jeg ei, ?
Vil Du gaae din Vei!<

Jeg har kendt denne »Forelæsning« fra min Barndom. 
Den har altid moret mig kostelig. Nu har jeg selv holdt en 
»Forelæsning« over et Barnerim efter Chr. Richardts Metode 
og med Chr. Richardts Grundighed.

For Holberg var Katten og Killingen, Mare, mare Minde og 
Axel Thorsens Vise eins Bier, som Gasen sagde, da han drak 
af syv Gadekær. For Chr. Richardt staar Folkevisen fremme 
i Solskinnet. Der er endnu mange forstandige, oplyste, kul
tiverede Mennesker, der med Skuldertræk og Hovedrysten 
ser paa Barneremsen og Vuggevisen som Stof for videnska
belig Forskning. Hvis mine Ord kan aftvinge dem Indrøm
melsen: »Der er noget i det, som Karlen sagde, da han skulde 
tærske om« — da er det gaaet efter min Hensigt. Men de 
af mine Samtidige, der ingen Belæring trænger til, dem vil 
jeg selv lægge Dommen paa Tungen: »Det var Mad for 
Moens«.



Bjørnemanden.
Af Hans Ellekilde.

I FESTSKRIFTET til vor gamle Folkemindeforsker H. F.
Feilbergs 80-aarige Fødseldag har Evald Tang Kristensen 

som sit Bidrag optrykt et Æventyr: »Bjørnemanden«, fortalt 
af en af hans allerbedste Fortællerinder, Ane Marie Nielsen, 
fra Egsgaard et Par Mil Vest for Vejle, hvem han saa i en 
Efterskrift har givet en smuk Karakteristik af. Indholdet af 
denne ypperlige Æventyropskrift er i Korthed følgende:

En gammel Soldat er blevet hjemsendt, men han er for længe 
siden vænnet fra Bondearbejdet og tænker paa at hænge sig selv. 
Fanden tager ham i sin Tjeneste, han faar en uudtømmelig Pung, men 
maa til Gengæld i 7 Aar ikke vaske eller kæmme sig, klippe sit 
Haar, Skæg og Negle, og han maa ikke bede sit Fadervor. Fanden syr 
ham ind i en Hud af en Bjørn, som Soldaten som Modighedsprøve 
havde skudt Fanden havde beregnet, at Soldaten skulde bruge de 
mange Penge til Sviren og Sværmen, men i Stedet for gjorde han 
godt med dem, hvor han kunde, og bad kun til Gengæld de fattige 
om at bede deres Fadervor for ham. I det fjerde Aar betalte han 
en fattig Mands Gæld til Kromanden, der har 700 Daler staaende i 
hans Ejendom, og han beder til Gengæld om en af den fattige Mands 
3 Døtre til Ægte. Ja, men det skulde være en frivillig Sag, og det 
siger han ja til; de to ældste afviser den hæslige Bejler, men den yngste 
tager ham trods hans modbydelige Udseende: det maatte være en 
god Mand, siden han havde givet hendes Fader saa mange Penge. 
3 Aar efter maa Fanden give ham fri og gøre ham ren, han havde 
opført sig, som deres Kontrakt var. Han kommer som en pæn Mand 
til sin Svigerfader, der ikke kender ham ; han giver sig tilkende som 
den rette Bejler ved sin halve Ring, som passede til hendes anden 
halve. De lyldt Bryllup med det samme, men Søstrene var saa mis
undelige paa den yngste, fordi hun havde faaet saa smuk en Mand. 
Ved Sengetid kommer Fanden til Brudgommen og grinede ham op 
i Ansigtet: »Ser du, a blev endda ikke narret, a fik to i Stedet for 
en« og næste Morgen fandt de de to Søstre hængende i to Træer 
tæt ved Huset
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Dette korte Udtog giver ingen som helst Forestilling om 
den uovertræffelige folkelige Fortællekunst, hvormed den øst
jyske Huskone, Ane Marie Nielsen, har fortalt sit Æventyr, 
men det har heller ikke paa dette Sted været tilsigtet. Hen
sigten var blot at give Læseren et almindeligt Kendskab til 
den Æventyrtype: Pagten med Fanden, Bjørnenymden eller 
hvad man vil kalde den, som skal være Genstand for 
min Undersøgelse. Men — Forord bryder ingen Trætte —, 
min Undersøgelse holder sig væsentlig til vore danske Op
skrifter, og jeg drager kun i forholdsvis ringe Grad det store 
og righoldige fremmede Materiale med ind i min Under
søgelse, som jeg gerne vil have betragtet som et Slags For
arbejde til en senere dybtgaaende Gennemforskning af dette, 
i al Fald for mig selv, saa interessante Æventyr med dets 
mange Problemer, baade paa Handlingstypens og Karak
tertegningens Omraade, hvad jeg nu med min Ansættelse som 
Soldat i Grevelejren, med ringe Frihed og vanskelig Adgang 
til videnskabelige Hjælpemidler, ikke for Tiden har kunnet magte.

1 Modsætning til Finlands Æventyr f. Eks., der synes at 
ligne hinanden i ret høj Grad inden for de enkelte Typer, 
byder de danske Opskrifter saa rig Afveksling og saa store For
skelligheder i Handlingstype, at en indbyrdes Sammenligning 
kan have nogen videnskabelig Betydning. Det egentlige For- 
maal med denne Afhandling er dog ikke den videnskabelige 
Undersøgelse, selv om denne tager den største Plads, det er en 
Redegørelse for disse mangfoldige danske Opskrifters Menne
skeskildring, først og fremmest deres Opfattelse af Heltindens 
Karakter, Bevæggrunden for den tredie Datters Handlemaade, 
hvorfor hun i Modsætning til de ældre Søstre vælger den 
hæslige Bejler. Og det er mit Haab, at Læseren i Almindelighed 
skal faa Indtryk af de høje og ideale Krav, som Folkeæven- 
tyrets Digter og Gendigtere stiller til »Æventyrets Heltinde«, 
og i Særdeleshed faa en Anelse om de vidunderlige og uud
tømmelige Skatte af folkelig Poesi, der findes i Evald Tang 
Kristensens vældige, men altfor lidt kendte og altfor meget 
oversete og ringeagtede Æventyrsamlinger, gennem denne 
Afhandling, der er et første Forsøg paa en Udmøntning af 
de store folkelige Værdier, der findes i denne Mands stor- 
slaaede Samlinger inde paa Dansk Folkemindesamling.

13
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Af vore 21 danske Opskrifter findes 16 i Evald Tang Kri
stensens, 3 i Svend Grundtvigs, 1 i Jens Kamps Samlinger. 
Dernæst den jyske Opskrift, der ligger til Grund for Roman
forfatterinden Hanna Irgens Novelle: Et ædelt Træk af 
Fanden, trykt i hendes »Originale Fortællinger og Æventyr«, 
København 1822.

Dette store Antal Opskrifter i Tang Kristensens Samlinger 
i Sammenligning med Svend Grundtvigs og Jens Kamps er 
ikke noget tilfældigt eller for denne Æventyrtype ejendomme
ligt, det er noget absolut gennemgaaende og typisk, og kommer 
af, at Evald Tang Kristensen med sine over 2500 Opskrifter 
af jyske folkelige Æventyr har samlet mindst 2 Trediedel 
af det samlede danske Æventyrforraad, eller med andre Ord, 
ca. 3 Gange saa meget som Svend Grundtvig og over 12 Gange 
saa meget som Jens Kamp, — et Resultat, der er saa meget 
mere bemærkelsesværdigt, som Evald Tang Kristensen for 
den allervæsentligste Del personlig har hørt og optegnet de 
mange Æventyr, han har beriget vor Litteratur med, mens 
derimod Svend Grundtvig saa godt som intet personlig har 
samlet, men har faaet sin store Æventyrsamling fra Ind
samlere, hørende til de forskelligste Lag i vort Folk. Eftersom 
al Æventyrforskning, baade den strengt videnskabelige, som 
i vore Dage navnlig Finnerne driver den, og den folkepoetiske 
behøver et større Antal Opskrifter for at naa blot nogenlunde 
sikre og almengyldige Resultater, saa vil det let förstaas, at 
Evald Tang Kristensens uegennyttige og opofrende Samler
arbejde har været og vil blive Grundbetingelsen for al dansk 
Æventyrforskning, som baade nu og mangfoldige Gange senere 
med Glæde vil vedkende sig sin Taknemlighedsgæld for det 
vældige og ypperlige Stof, han har stillet til vor Raadigbed 
ved sin utrættelige Samlerflid.

Af Tang Kristensens 16 Opskrifter er de 10 utrykte, Num
rene 49, 445, 707, 780, 1028, 1133, 1236, 1476, 1570 og 1823, 
i hans store Æventyrsamling1) de øvrige 6 trykte. Af dem 
er Skattegraveren 1887 VIII Bind Nr. 434 Bjørnemanden for
talt af Ane Marie Nielsens Søn Kristen Egsgaard, der vel 
ikke kan maale sig med sin Moder i Fortællekunst, men

*) Æventyrene er i Tang Kristensens Samling ordnede efter Indsamlingsaar, saa 
at altsaa de lave Numre stammer fra hans første Indsamlertid, de høje Numre fra 
senere Tid.
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hvis Genfortælling, som vi senere skal se, ikke er helt værdiløs. 
Langt større Betydning end denne Dublet har den Opskrift, 
der er trykt i Jyske Folkeminder V, Nr. 28 under Titlen Fandens 
Hofjæger, ved Siden af >Bjørnemanden« og E. T. Kr. 1133, 
der desværre er utrykt, i folkepoetisk Henseende Højdepunktet 
indenfor vore danske Opskrifter af denne Type. ; Det næste 
Æventyr i dette Bind, Jyske Folkeminder V, Nr. 29: Sol
daten og Gamle Erik, hører derimod kun i uegentlig For
stand til vor Æventyrtype, Grundtvig 57 B Bjørnemanden, 
som den betegnes indenfor Æventyrvidenskaben. Det gør 
derimod den temmelig daarlige Opskrift, Tang Kristensen 
har trykt i Fra Bindestue og Kølle I Nr. 8 under Titlen: 
En Fandens Tjeneste, og den noget bedre, men heller ikke 
helt gode, temmelig materialistiske Opskrift, der er trykt 
i Skattegraveren XII Nr. 95: I Pagt med Fanden. Dette for
hindrer selvfølgelig ikke, at disse to Opskrifter har deres fulde 
videnskabelige Betydning, for selv de sletteste Opskrifter har 
fuld videnskabelig Brugbarhed, naar de blot besidder uomtviste
lig folkelig Ægthed, og der ikke ved Opskrivningen eller Gen
fortællingen er gjort Forsøg paa at »forbedre« dem. De giver 
os nemlig en levende Forstaaelse af Folkeæventyrenes »Biologi«: 
vi ser, hvad det er, der bedst bar kunnet modstaa Tidens 
Tand, ikke sjældent det ældste, det mest oprindelige. Der
imod udelukker jeg Jyske Folkeminder V Nr. 30 I Pagt med 
Fanden af min Opregning af de Opskrifter, der har viden
skabelig Brugbarhed, fordi Tang Kristensen desværre her har 
prøvet en Sammensmeltning af 3 Opskrifter, hvoraf de to 
indbyrdes beslægtede E. T. Kr. 49 og 1028 De tre Haandværks- 
svende væsentlig er benyttet i Begyndelsen, det helt forskellige 
E. T. Kr. 780 Lokus Tjener væsentlig er benyttet i Slutningen 
af denne sammenflikkede Opskrift.

Resultatet bliver naturligvis kun saa som saa, men staar 
dog fuldt paa Højde med, hvad Svend Grundtvig har opnaaet 
i Danske Folkeœventyr II 19: Den sorte Skole. I sine Danske 
Folkeæventyr 1876 og 78 og den illustrerede Udgave, der udkom 
efter hans Død 1883 har Svend Grundtvig mærkværdigvis 
fuldkommen forladt sin Ungdoms sunde videnskabelige Prin
cip fra Gamle danske Minder, I—III (1854—61): at trykke de 
Opskrifter, som har den største folkepoetiske og almenæste-

13*
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tiske Værdi helt og holden som de er, med de Fejl og Mangler, 
som de har, med den uendelige Poesi, som de til Trods herfor 
besidder paa Folkemunde. Men 15—20 Aar senere har han i 
Danske Folkeæventyr prøvet at komponere en Fællesnævner for 
samtlige danske Opskrifter, han besad i sine Samlinger og kendte 
fra Tang Kristensens, idet han benytter denne eller hin Opskrift 
som Grundlag og plukker de ejendommeligste og interessanteste 
Træk ud af de andre Opskrifter, der stod til hans Raadigbed x). 
Men ikke nok med det, han tilsætter i Modsætning til Tang 
Kristensen ikke saa lidt af eget Bryg, tit og mange Gange 
ganske fine og smukke Træk, der blot har den sørgelige Fejl 
at være ufolkelige, lavede af Grundtvig selv, men ikke sjælden 
er det tyndt 01. Man kan mene, at denne Dom er skarp, men 
det er nødvendigt saa afgørende som muligt at advare Fag
fæller mod Sv. Grundtvigs: Danske Folkeæventyr. De er viden
skabelig ubrugbare paa Grund af det Sammensmeltningsprincip, 
der her er fulgt som æstetisk Princip; og det er endnu mere 
nødvendigt at advare den almindelig dannede Læser mod at 
tro, at det jævne danske Folk fortæller saa »poetisk«, saa 
æstetisk afrundet og afglattet som hos Svend Grundtvig, saa at 
han deraf forledes til at se ned paa den ægte folkelige Stil, vi 
finder i Gamle danske Minder og Tang Kristensens Æventyr 
fra Jylland, som simpel og grov. Her faar vi, navnlig i de 
senere Bind J. F. XI og XIII, hvor Tang Kristensen har forladt 
den Sammenblanding, han flere Gange har benyttet i V og 
VII, at vide, hvorledes det danske Folk virkelig fortæller, og 
det er mere værd, end at kende, hvorledes Svend Grundtvig, 
som den smagfulde, habile Æventyrkender han er, fortæller.

Derimod tillægger jeg en Opskrift som Jens Kamps: Hvad 
kan ikke Fanden hitte paa (Danske Folkeæventyr II, Nr. 21 
S. 204) fuld videnskabelig Brugbarhed, paa Trods af hans 
ikke altid lige heldige Genfortællingskunst; man kan tydelig 
her som i Hanna Irgens: Et ædelt Træk af Fanden, 1822, udskille 
den ægte folkelige Fortælling af det temmelig ufolkelige Klæde
bon, som det har hos Kamp, og uendelig langt mere hos 
Hanna Irgens. En af Tang Kristensens utrykte Opskrifter, 
E. T. Kr. 1570, er ikke andet end en vendsysselsk Røgters

I dette Tilfælde har han lagt sin Opskrift Grundtvig 57 a: Den fattige Søn til 
Grund, og indblandet Træk ikke blot fra de to andre folkelige Opskrifter, 57 c og57e, 
der afgjort hører til vor Type 57 B, men fra flere andre.
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folkelige Genfortælling af Kamps: Hvad kan ikke Fanden hitte 
paa; i en anden, den midtsjællandske E. T. Kr. 1823, kan 
muligvis en Paavirkning fra Hanna Irgens’ Novelle spores.

Vi faar altsaa, naar vi regner E. T. Kr. 1570 og Skattegra
veren VIII, Nr. 434 Bjørnemanden, fra som Dubletter, ialt 19 
folkelige Opskrifter, som vor Undersøgelse gælder./ Af dem er 
kun to sjællandske: E. T. Kr. 1823 og Grundtvig 57 c, Resten 
er nørrejydske. Ogsaa deri er der desværre noget typisk. 
Sjælland, Øerne i det hele taget, kan ikke opvise paa nær 
Sjettedelen af de Opskrifter, som Nørrejylland, takket være 
først og fremmest Tang Kristensen, kan; vi Sjællændere maa 
strænge os bedre an, det er maaske ikke umuligt endnu at 
gøre en rig Høst af Folkeæventyr i Sjælland, der ellers ud
mærker sig ved sin ypperlige Fortællekunst. Jeg vil i hvert 
Fald med største Glæde modtage alle Meddelelser om, hvad 
der endnu maatte findes i Sjælland, og vil paa Forhaand takke 
alle dem, der skaffer mig folkelige, sjællandske Æventyr.

I Modsætning til den Opskrift vi gik ud fra, finder vi i 9 af 
vore Opskrifter vort Æventyr forbundet med et helt fremmed og i 
Virkeligheden ganske uvedkommende Æventyr, der tjener som 
Indledning. Det er dog slet ikke samme Æventyrtype, vi finder i 
alle 9 Opskrifter, men 4 forskellige, de tre paa den ene eller den 
anden Maade indeholdende en Pagt med Fanden. I de to 
utrykte Opskrifter Grundtvig 57 a: Den fattige Søn og E. T. Kr. 
445: Fandens Fangst har vi ovenikøbet hele to Indledningsæven- 
tyr, først »Den sorte Skolet, hvorledes de tre Studenter ved den 
fattiges Hjælp slipper ud af Fandens Klør, og derefter det 
ubeslægtede Æventyr: »De tre Udsagn«, hvor de 3 Fæller en vis 
Tid skal sige, den første: »Vi tre«, den anden: »For Penge«, 
den tredie: »Og det var Ret«. De bliver anklaget for et Mord, 
som en Kromand har begaaet; deres Udsagn passer som Til- 
stasfelse, og de er i Begreb med at blive hængt, da Fanden 
kommer til Stede som deres Redningsmand, giver dem Lov 
at tale frit og skænker dem Lønnen for deres Troskab mod 
den Pagt, de har indgaaet.

I de 3 Opskrifter E. T. Kr. 1236, Fra Bindestue og Kølle I, 
Nr. 8: I Pagt med Fanden og Jyske Folkeminder V, Nr. 28: 
Fandens Hofjæger finder vi Æventyrtypen : Soldaten som
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Helvedes fyrbøder som Indledningsæventyr, et Æventyr der 
ved sin Hadskbed mod de overordnede og ved sin ringe 
Sans for Ordholdenhed (Soldaten kigger trods Forbudet i 
Kedlerne, men da han finder sin gamle Befalingsmand der, 
fyrer han blot saa meget des stærkere, hvorfor Fanden 
holder ham hans Forseelse til gode — det var netop, hvad 
han skulde) gør Indtryk af oprindelig at være opstaaet i en 
Soldaterlejr, snarest vel i Tyskland.1)

Dernæst finder vi i E. T. Kr. 49 og 1028 (de to Opskrifter, 
der tilsammen danner første Halvdel af Jyske Folkeminder V, 
Nr. 30) og Skattegraveren XII, Nr. 95, Æventyrtypen : De tre 
Spørgsmaal. Her er det 3 Haandværkssvende, der slutter 
den Overenskomst med Fanden, at de 3 Aar skal leve i 
Velvære og Pengeoverflod, mod at de ved Fristens Udløb 
skal besvare 3 Spørgsmaal, i modsat Fald skal de høre den 
onde til. Ved en gammel Kones Hjælp lykkes det den ene 
af dem, der ikke har sviret og sværmet som de andre, at 
faa Spørgsmaalene at vide (i Reglen hvad det Hus de har 
boet i, er bygget af, hvad Dugen paa deres Bord er lavet af 
el. lign., hvor Svaret paa det sidste Spørgsmaal som oftest 
er: det ser ud som det er Skarlagen, men det er i Virkelig
heden en Hestehud o. s. v.), og han redder derved sine Fæller 
og sig selv af den ondes Kløer. — Endelig finder vi i Jyske 
Folkeminder V, Nr. 29, Soldaten og Gamle Erik ikke noget Pagt- 
slutnings-Æventyr som Indledning, men derimod et Fanden 
narret-Æventyr (Fanden narret i Tasken og gennembanket) 
som Hovedæventyr, og vort eget Æventyr nærmest som en 
Art Hale.

Ingen af disse 4 Æventyrtyper, jeg her har nævnt, kan 
gøre Krav paa oprindelig Samhørighed med vort Bjørnemands- 
æventyr, men er blevet tiltrukket af dette Æventyr paa Grund 
af en eller anden ydre Lighed med det, navnlig hidrørende 
fra, at de alle med Undtagelse af det sidste er Pagtslutnings- 
æventyr. Men derfor kan jeg ogsaa lade disse Indledningsæven
tyr ude af ^Betragtning i denne Undersøgelse af Bjørnemands- 
æventyret, da jeg derved vilde komme ind paa Undersøgelse 
af helt fremmede Æventyr, der slet ikke har noget med Bjørne- 
mandsæventyret at gøre. Men jeg benytter i min Undersøgelse

*) En ganske anden Forklaring giver Moltke Moe (Norvegia 1902, S. 44 f.).
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det Fingerpeg, der ligger i, at visse Opskrifter har fælles Ind- 
ledningsæventyr, vi faar en Formodning om, at der ogsaa for 
selve Hovedæventyrets Vedkommende er nærmere Slægtskab, og* 
denne Formodning vil ogsaa vise sig i Hovedsagen at være 
rigtig. Vor Undersøgelse vil ellers falde i to Afsnit: i det 
første skal undersøges Heltens Forhold til Fanden, Pagten, 
der bliver sluttet med denne overnaturlige Hjælper; i det 
andet vil jeg undersøge Heltens Forhold til sin Elskede, de 
Typer af Kvindelighed, der er de danske Æventyrfortælleres 
Ideal og Forbillede.

Pagten med Fanden. x
Pagtens Grundbetingelse er tilsyneladende den, at Helten, 

hvis han blot een Gang i de 7 Aar, han slutter Pagten, over
træder Renlighedsforbuddene, skal høre Fanden til. Saa meget 
mærkeligere, at denne Betingelse slet ikke findes i en lang 
Række danske Opskrifter af ingenlunde ensartet Type. Saa
ledes først og fremmest i de to mærkelige Opskrifter: Grundt
vig 57a og E. T. Kr. 445 der bægge indledes med Æventyrene 
Den sorte Skole -|- De tre Udsagn. Det førstnævnte, Grundtvig 
57a, der er fortalt af en gammel Kone fra Tamdrup ved 
Horsens, har følgende Indhold:

Da den fattige Søn sammen med de rige Fætre har udstaaet Prøven 
og er blevet reddet af Fanden, lige da de skulde hænges, og de der
efter igen mangler Penge, saa vil Helten ligesom før kalde paa Fanden 
for at skaffe Penge, men de rige Fætre tør ikke have mere med ham 
at bestille, men tigger sig hjem og gaar saaledes ud af Sagaen. Den 
fattige kalder derimod paa Fanden, som ogsaa lover ham Penge, 
hvis han kan udstaa een Prøve til. >Han skulde henstaa i syv Aar 
paa et Bjærg, og i den Tid maatte han ikke lade sit Skæg rage, eller 
klippe sine Negle eller sit Haar. Det syntes han da sagtens han kunde, 
og de syv Aar gik for ham som 7 Dage, og saa kom Fanden igen og 
raader ham til at gaa op paa Kongeslottet og give sig ud for Satan 
selv og forlange Kongens yngste Datter om 3 Dage, ellers vil han 
ødelægge Slottet og alt, og Kongen maa gaa ind paa Forlangendet. 
Prinsessen sagde jamrende, at det var bedre, Satan fik hende, end 
han skulde ødelægge alt. »Lad ham kun regere over mit Legeme, 
min Sjæl kan han dog ikke skade«. Han fik en Fingerring og et 
Armbaand som Pant paa, at hun vilde have ham, og Satan var godt 
fornøjet over, at han havde det. Han skulde gaa ned til hans Olde
moder, og forlange, at hun skal gøre ham ren, han skulde tage en
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Skilling i Munden og spytte ud i Fadet, det var Betaling. Og han 
skal saa skynde sig derfra, for Oldemoder havde en Krabask, og 
•det kunde vel være, at han ikke kunde taale at blive slaaet af den, 
og han slipper til hendes Forbitrelse lykkelig fra hende. Fanden 
gav ham den pæneste Dragt, han kunde ønske, og bød ham 
den 3die Dag gaa op paa Slottet og sige, at han var en udenlandsk 
Prins. Han trøster den ulykkelige Prinsesse, faar hende til at sætte 
sig paa hans Skød og skyder uformærkt Ringen paa hendes 
Finger og Armbaandet paa hendes Arm. Kongens Døtre, der var 
gifte og hver havde et Fyrstendømme, og Moderen var den yngste 
Søster saa grumme, fordi hun fik alting. De stod ved et Slag- 
vindu og strikkede, den ældste taber sin Strikkepind, hun bøjer sig 
efter den, men falder og brækker sin Hals, og Moderen og Søsteren, 
der vil gribe fat i hende, falder ogsaa og brækker Halsen. Fanden 
raaber ind af Vinduet til Prinsen: »Jeg fik tre, og du fik en«. Der 
blev da baade Sorrig og Glæde paa en Gang, men saa holdt de 
Bryllup, og det gik lystigt til.

E. T. Kr. 445, fortalt af Husmand Jens Talund i Ørre mellem 
Herning og Holstebro er betydelig mere kortfattet i sin For- 
tællemaade end Gr. 57a og mangler ikke saa faa af Tamdrup- 
opskriftens Enkelttræk, men er ellers meget nær beslægtet 
med den.

Helten er her Husmandssøn og hans Fæller Herremandssønner, 
men ligesom i 57 a tør Herremandssønnerne efter Historien med de tre 
Udsagn ikke have mere med Fanden at gøre, Husmandens Søn vil prøve 
det end en Gang. 2 Aar skulde han opholde sig i et Hus i en Skov, hvor 
der var Mad og Drikke, som aldrig slap op. Men han maatte hverken faa 
sit Haar eller Skæg klippet eller sine Negle skaaret af. »Naar han kunde 
holde det i de to Aar, lovede Fanden at gøre ham til en stor Mand.« 
Han kom igen to Aar efter, og da saa Karlen næsten ligere ud efter 
en Djævel end et Menneske. Han fører ham for Kongen i den Po
situr, og forlanger, at Helten skal have en af hans Døtre, ellers vil han 
(Fanden) rent ødelægge Kongeriget. De ældste sagde dem det rent 
fra at have med det fæle Uhyre at gøre, »men den yngste vilde 
hellere frelse Land og Rige end se paa sin egen Lykke, og endskønt 
hun heller ikke havde for stor Lyst til det fæle Spøgelse, der stod 
foran hende, sagde hun dog ja«. Fanden førte ham hen og fik ham 
renset, (der fortælles ikke nærmere hvordan), og lod ham klæde 
op som den pæneste Prins. De to Prinsesser hængte sig selv af 
Ærgrelse, og fanden havde naaet det, han vilde, han slap en og fik 
to igen. Saa sagde han Brudgommen Farvel, og de saa ham ikke mere.

Den Opfattelse af Fanden og hans Forhold til Æventyrets 
Helt, som vi møder i disse to Opskrifter (bortset fra den stereo
type Slutningsbemærkning i 445), er mærkværdig forskellig fra
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den gængse Opfattelse af Fanden som Heltens Fordærver, der 
navnlig i Feilbergfestskriftets Opskrift, vi gik ud fra, er skil
dret med uforlignelig Humor og Overlegenhed : Fanden havde 
troet, at Helten skulde ødelægge sig selv i Svir og Sværm ved de 
mange Penge, han uindskrænket kunde raade over, men 
havde ikke regnet med, at Bjørnemanden tværtimod vilde bruge 
dem til at gøre godt med, hvor han kunde, hvorved han da 
ogsaa trods Fanden vinder sin elskelige Brud, der kan elske 
ham for hans menneskelige Godhed til Trods for hans dyri
ske Hæslighed. Og Fanden forregnede sig ogsaa med, at 
Helten ikke maatte bede »Herrens Bøn«. Han lod de fattige 
bede for sig, og da saa Fanden i den ypperlige Opgørsscene 
7 Aar efter Pagtslutningen bebrejder ham, at han har gjort 
værre end det, at øse alle hans Penge ud til at gøre Fattig
folk godt med, han har fyldt Himmerig saadan med Fader
vorer, te det er uden al Ende, det havde han ikke givet 
ham Lov til. »Du har heller ikke forbudt mig det«, svarer 
Helten, og Fanden maa give tabt og gøre ham ren, skønt 
gal var han. Hvor vidt forskellig ikke fra vor 57 a, hvor 
Fanden ikke bliver gal, men tværtimod staar ham bi med 
Raad og Daad, saa den Renselse, han maa underkaste sig 
hos »Fandens Oldemoder«, ikke bliver ham til Fordærv. Med 
andre Ord: Fanden er i denne Undertype, hvis to Opskrifter, 
jeg har refereret, ikke Heltens Fjende og Fordærver, hvis onde 
Anslag mod Heltens Salighed tilintetgøres ved Heltens høje 
menneskelige Egenskaber, han er derimod Heltens Ven og 
Hjælper, som Helten kalder paa i sin Nød, — naar han og 
hans Fæller er tiggerfærdige, — og som villig hjælper ham i 
alle de Situationer, hvori han kommer, efterdi Helten ved sin 
Lydighed imod hans tilsyneladende urimelige Fordringer — 
de 7 (2) Aars Urenlighed, og ved sin Udholdenhed i at efter
komme dem, har gjort sig værdig til ved hans Bistand at 
naa Livets højeste Lykke, den skønne Prinsesse og det halve 
Kongerige, Rigdom og Magt.

Men hvorledes er det gaaet til, at Fanden her har over
taget en Rolle, der ligger den sædvanlige Opfattelse som 
Menneskets onde (eller dumme) Fjende saa fjern som muligt: 
Heltens overnaturlige Hjælper, den gode Aand, der staar vej
ledende, raadgivende ved hans Side, og til hvem Helten for-
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holder sig i religiøs Lydighed og Tillid? Det kan andre Op
skrifter af vort Æventyr give en Løsning af. Vi har nemlig 
nogle Opskrifter, hvor det slet ikke er Fanden men et andet 
overnaturligt Væsen, der optræder som Heltens Hjælper. Saa
ledes i Grundtvig 57e, Lykkepungen, fortalt 1856 af den 
43-aarige Bodil Marie Pedersdatter i Nykøbing paa Mors.

Et Par gamle Folk havde en Søn der var tungnem, men Moderen 
vilde alligevel have, at han skulde være Præst. Han var sha fortvivlet 
over, at han baade skulde have Hug, naar han var i Skolen og naar 
han kom hjem, at han vilde drukne sig. >Da kom der en høj Mand 
hen til ham og sagde, at han vidste meget godt, hvad han tænkte 
paa; men han skulde dog ikke drukne sig. Naar han vilde tjene 
ham i syv Aar, vilde han fri ham for al hans Nød«. Han maatte ikke 
vaske sig, klippe Negle, Haar og Skæg, men ellers maatte han rejse, 
hvorhen han lystede, og han fik en Pung, som aldrig kunde blive 
tom. I en Kro lejer han et Kammer ud til Gaarden for 4 Aar. Han 
hører en stor Herres Raaben og Skrigen, han havde spillet alle sine 
Penge bort. Drengen lader ham hente til sig, lover at betale al hans 
Gæld, naar han kun vilde give ham en af sine Døtre til Ægte. Han lod 
sig afbilde af en Maler, men den ældste Datter spyttede ad Billedet, 
og den næste syntes ikke bedre om det. Men da Herremanden beder 
sin yngste Datter om at tage ham, som Billedet lignede, da han saa 
vilde frelse dem ud af deres Nød og Elendighed, saa sagde hun ja, 
og det sagde hun nu ikke, fordi hun fandt Behag i Billedet, men 
fordi hun ikke vilde gøre sin Fader imod. Men Aaret efter, da hans 
Tjenestetid var omme, fandt hun, at han var det smukkeste Menneske, 
der kunde findes, og nu var der ingen, hun hellere vilde have. De 
to ældste Søstre hængte sig. Hans Herre kom ind, og Drengen smed 
Pungen for hans Fødder og han tog den op, men sagde: >Aa, der 
er ellers ikke Fare ved det (det betyder ikke stort med den); fik du 
én, saa fik jeg to, og det kan jeg godt være tjent med«.

Ligesaa i E. T. Kr. 1236, Kajfas Tjener, fortalt af Husmands
konen Juliane Marie Povlsdalter, i Vokslev ved Nibe.

Helten er her en gammel aftakket Soldat, der giver sig i Tjeneste 
hos en lille Dreng med rød Hue, Kajfas. — Her er ikke Tale om, 
at Helten vil aflive sig. I tre Aar skulde han holde Ild under 
en Kedel, og i den Tid hverken to sig, skære Negle eller Haar. Han 
maatte ikke se i Kedelen, og hvis han ikke brændte Brændslet op, 
skulde han miste sit Liv. Et Par Aar efter ser han i Kedelen og 
finder sine Officerer i den, og han bruger nu dobbelt saa meget 
Brændsel i det sidste Aar, som de andre to tilsammen. »Uagtet han 
havde set i Kedelen og saaledes havde sit Liv forbrudt, blev han 
fri, fordi han havde brugt saa meget mere Brænde, end han skulde 
have brugt«. Kajfas raader ham til at købe en Herregaard, som var
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til Auktion. Den bliver ham slaaet til for næsten ingen Ting, da de 
ikke troede ham til at kunne betale den. Kaj fas raader ham til at fri til 
en af Herremandens tre Døtre; de ældste afviser ham haanlig, de 
skar hans Heste i Munden og sagde, at hans Heste stod og lo af 
ham, men den yngste siger: »Ja, ligesom min Fader og Moder vil, saa 
vil a ogsaa«. Kajfas gav ham en Karet med 4 Heste for og sagde 
ham Besked om, hvad han skulde gøre. Han bejler Hl den yngste 
Søster og giver sig tilkende for hende. De drak Bryllup, men de 
to Søstre hængte sig. Saa kørte han hjem til sin Herregaard, men 
var først henne at hilse paa Kajfas. >Du fik én«, siger han, »men 
jeg fik to«.

I bægge disse to Opskrifter har vi altsaa et overnaturligt 
Væsen som Heltens Hjælper, hvilket i 57 e frelser ham fra Selv
mord og i 1236 paa et hvert muligt Punkt giver ham Raad og 
Oplysning om, hvorledes han skal bære sig ad for at gøre 
sin Lykke, og bægge Steder nævnes Fanden ikke med et Ord, 
ja i Indledningen til 1236 er han endog fortrængt fra sit eget 
oprindelige Domæne, Helvedesfyrbøderhistorien, af en lille 
Dreng med rød Hue, Kajfas. Og spørger vi, hvor vi har det 
oprindelige, om den overnaturlige Hjælper, vi har i disse to 
Opskrifter, er blevet til Satan i de andre, eller om det er Satan, 
der har aflagt sit velkendte Ondsind og blevet til Heltens vel- 
sindede Hjælper i hine Opskrifter, 57 a og 445, saa mener 
jeg, at dette Spørgsmaal kan løses ganske let ved en simpel 
Overvejelse. I mangfoldige af vore Opskrifter tænker Helten 
paa at tage Livet af sig, saaledes baade i 57 e og Feilberg- 
festskriftets Opskrift. Naar et Menneske begaar Selvmord, 
kommer han efter Æventyrets folkelige Opfattelse til at høre 
Fanden til; — det gør jo de to Døtre, der af Græmmelse 
over deres Kortsynethed hænger eller drukner sig. Hvad vilde 
nu være i Satans Interesse? Naturligvis ganske rolig at lade 
ham drukne sig, vente en Times Tid eller to, til han har 
bestemt sig. Hvorfor skulde han ofre mange Penge og vente 
lange Tider og saa dog risikere ved sin Indgriben ikke at vinde 
noget som helst? Men hvad er den overnaturlige Hjælpers 
Interesse? Naturligvis at frelse sin Helt i Livsfare, at staa 
ham bi med Raad og Daad, føre ham til den Lykkens Tinde, 
som han fortjener for sin Lydighed, for sin Udholdenhed og 
Viljestyrke. Derfor maa vi oprindelig i dette Æventyr have 
haft en velvillig overnaturlig Hjælper, og ikke den onde For-



204 BJØRNEMANDEN

dærver, som den der griber ind i Heltens Skæbne og fører ham 
til Lykkens Højdepunkt. Men eftersom denne Heltens Hjælper 
er blevet blandet sammen med og forvekslet med Satan — 
Helten optræder jo selv, som han var den onde (57a), — saa er i 
Tidens Løb den gode Hjælper, vi i mangfoldige af vore Opskrif
ter finder under Satans Navn, blevet til den onde Fordærver, 
som bliver narret ved Heltens overlegne Menneskelighed, hvad 
man var saa vant til at tænke sig, at man uvilkaarlig for
vandler det, som oprindelig var en Prøvelse paa Heltens reli
giøse Værdighed, Renlighedsforbuddet, til den lede Fristers 
List og Rænker og Anslag mod Heltens Sjæl, idet man ganske 
overser den uhyre Inkonsekvens, at Satan ikke uden videre 
lader ham drukne eller hænge sig, og slipper for alt unødigt 
Besvær.

At denne Udvikling fra overnaturlig Hjælper til Fanden 
kan ske, kan vi se af to nærbeslægtede Opskrifter» nemlig 
E. T. Kr. 780: Lokus Tjener og E. T. Kr. 1476: Akkorden 
med Fanden. Den første, Lokus Tjener, er fortalt af den ypper
lige Ævenlyrfortællerske, Husmandskonen Maren Jensen, Feld
borg Hede mellem Viborg og Holstebro, hvis Hus var det 
fattigste, E. T. Kristensen nogensinde havde været inde i.

I dette Æventyr er Helten den fattige Nabo, der vel har den bedste 
Gaard, men ingen Penge at drive den for, som den skulde, og da 
tilmed hans Kone døde, græmmede han sig saa meget over det, at 
han vil hænge sig selv. Saa møder han en, der kalder sig Logus 
(eller Lokus), som lover at bringe ham paa Fode igen, hvis han vil 
love ham 3 Ting: i 3 Aar ikke ru (□: snyde) sin Næse, tage sit Skæg 
af og vaske sig. Saa faar han en Dukat; hver Gang han vender den, 
faar han en til. Han køber sig en Kro, hvor han giver alle Menne
sker fri Fortæring, men han sad i et Værelse for sig selv (sml.
E. T. Kr. 1236, Kajfas Tjener) uden at lade sig se eller tale med nogen 
>og det havde ligegodt været skjønt at tale ved ham sommetider, 
tykte baade en og en anden«. Kongens 3 Døtre bliver nysgærrige efter 
at se den her Kromand, men de ældste vil ikke have en saa fæl en 
til Mand, men den yngste siger: >En kan aldrig vide, hvad han kan 
blive til, naar en faar ham gjort ren, det kunde være, han kunde 
blive ret en ^pæn Mand«. Logus kommer en Dag og siger, at han 
ikke kunde fly ham flere Dukater, for de havde snart Ende, for Frem
tiden kom han til at tage nogle Smaapenge. Da ruer han hans Næse 
hen paa Logus: >Nu behøver a ikke at holde, mit Løfte længer til 
Dig, siden du ikke tænker paa at holde Dit til mig. Nu skal a ikke 
have flere af Dine Penge, for a trænger ikke til flere, nu har a faaet



BJØRNEMANDEN 205

nok«. Dermed gav han sig til at tage hans Skæg af, ruede sin Næse 
og vaskede sig og blev nu den pæneste Mand, man kunde se. Han 
bejler paa Kongeslottet og med sin Rigdom og sit gode Rygte fik 
han sagtens Ja, han vrager de to ældste, men vælger den yngste, 
hende tykte han bedst om, og hun vilde jo ogsaa helst have ham 
af de tre. Men de to Søstre hængte sig, de var saa fortrødne over, 
at han ikke vilde have nogen af dem. /

Karakterisk nok mangler her Tilføjelsen, at de kom til at 
høre Lokus til, og en Replik som Kajfas’ i 1236: »Du fik én, 
men jeg fik to«. Et Fingerpeg om, at dette ikke er noget op
rindeligt i vort Æventyr, at de to Kvinder, der hænger sig af 
Græmmelse over at have forspildt den Lykke, som Søsteren 
fik, kommer til at tilhøre Heltens overnaturlige Hjælper, 
men at dette derimod falder ganske af sig selv, naar denne 
Hjælper gaar over til at blive den onde med hans Begær 
efter Menneskesjæle. — Den med K. 780 meget nærbeslæg- 
tede 1476, hvis Hjemsted jeg ikke med Sikkerhed kender 
— den er fortalt af Lærer J. Søe i Gudum ved Lemvig, — 
er derimod i højere Grad præget af den yngre Udvikling 
med Fanden som Heltens Modstander.

Helten er her den sædvanlige gamle aflakkede Soldat, der findes 
i saamange af vore Opskrifter, som intet har at leve af. Trækket, 
at han vil aflive sig, findes dog ikke her. Ikke Lokus, men Fanden 
kommer til, giver ham ikke en Dukat, men en 24-Skilling at vende, 
paa de samme Betingelser som i 780, ikke klippe Haar og Negle og 
Skæg i ét Aar, rude sin Næse eller vaske sig. Han bliver ogsaa 
Kromand, (der tales ikke om fri Fortæring), og vender i et Værelse 
for sig selv sin 24-Skilling saa længe, til Fanden ikke kan skaffe 
ham flere, for der var ikke flere i Landet Men han vilde bytte ham 
24-Skillingen og give ham en Tremark. »Naa«, siger Soldaten, »vil Du 
nu ikke staa for Ord, saa vil a heller ikke«, og saa tog han om 
hans Næse og rut den. Herremandens 3 Døtre var nysgerrige som 
Folk ellers i Nabolaget. Om Morgenen, som Fanden har været 
der om Natten, ser de ham ved Vinduet; de ældste væmmes ved 
ham, men den tredie siger: »Det kan være, han kan blive køn nok, 
naar han faar sig hædet«. Han hører det og faar travlt med at 
pudse sig op, og han bejler til den yngste, »for hun vilde godt have 
ham, den Tid han var grim«. De to Søstre hænger sig i Stuen ved 
Siden af, men i Modsætning til 780, kommer Fanden en Nat til Vin
duet og sagde: »A gjorde en god Handel, for a fik to i Sted for én«.

Men ligesom i 445 er denne Replik laant fra Æventyrets 
yngre Lag, der har jo slet ikke i mindste Maade været an-
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tydet i de to Opskrifter, at Helten skulde børe Fanden eller 
Lokus til, hvis han overtraadte Pagten.

Pagten sluttes i disse to Opskrifter ligesom i alle de andre 
Opskrifter paa bestemt Aaremaal, 3 Aar i 780, ét Aar i 1476, 
men denne Tidsfrist har her ingensomhelst episk Betydning, 
det maa vi nøje lægge Mærke til. I Feilbergfestskriftets Opskrift 
finder det store Opgør Sted, nøjagtig 7 Aar efter at Pagten med 
den onde er indgaaet, paa nøjagtig samme Sted, hvor de op
rindelig var mødtes, men her i disse to Opskrifter faar vi intet at 
vide om, om det var før eller efter Fristens Udløb Lokus (og Fan
den i 1476) maatte give tabt; og dette er Vidnesbyrd om Laan 
udefra, fra yngre Lag af vort Æventyr. Pagten maa i denne 
Undertype her oprindelig have haft det Indhold, at saalænge 
Helten formaar at overholde de 3 Renlighedsforbud, saa længe 
kan han ved at vende Dukaten eller 24-Skillingen faa en ny 
Dukat, og da han — dengang Hjælperen maa give tabt —, over
træder Renlighedsforbuddene, kan han vende sin 24-Skilling 
eller Dukat saa meget, han vil, der kommer ikke nogen ny. Lad 
os for at faa en Forstaaelse af dette højst mærkelige Træk, Hjæl
peren, der bliver overvundet i Kappestriden, gøre den lange 
Rejse fra Jyllands flade Heder til Himalayas Bjærgskraa- 
ninger, til Indien, og høre, hvorledes Æventyret fortælles der 
for over 1200 Aar tilbage af en Kineser Hiouen Thsang, der 
i det 7. Aarhundrede foretog en Pilgrimsrejse til Buddhismens 
hellige Land i Nordindien:1)

Der var engang en Rishi (en hellig Vismand), der tilbragte mange 
1000 Aar i Bøn og Betragtning; hans Legeme lignede en udtørret 
Stamme, og paa hans Skulder voksede der et Træ. Han vaagner 
op af sin Henrykkelse ved at se Kongen Brahmadattas Døtre lege 
nede ved Floden, og han faar Lyst til at besidde en af dem. Han 
gik til Kongen og bejlede, men da han i al den Tid ikke havde 
>hædet< sig, eller haft Tanke for sit Udseende, saa han rædselsfuld 
ud. De 99 Jomfruer siger rent ud nej, trods Faderens Bønner, der 
frygter Rishiens Forbandelser, men den yngste og grimmeste af dem 
svarer: »Jeg ønsker at ofre min ringe Person for at forlænge Eders 
Dynastis Varighed«. Men Rishien bliver forbitret, da han faar sin 
Brud at se,/og da han faar Sammenhængen at vide, forbander han 
Søstrene, saa de alle 99 bliver pukkelryggede og mister enhver Udsigt

*) Originalen findes hos St a nil as Julien: Mémoires sur les contrées occi
dentales! (1857) S. 244-47. Udtog i Nor veg i a 1902, S. 49, (af Molkte Moe), Ralston Russian 
Folktales (1873), S. 364, og hos Bolte und Poliuka: Anmerkungen zu den Kinder 
u. Hausmärchen der Brüder Grimm II, S. 435.
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til at blive gift; den yngste Søster nægter han at gifte sig med. >Er 
det af Foragt for min Alderdom«, siger han, >at I vil gifte mig med 
denne Grimrian«.

Trods alle iøjnefaldende Forskelligheder imellem vore 
danske og det indiske Æventyr, findes der jo tillige saa 
paafaldende Overensstemmelser, at der trods de ^vældige Af
stande i Tid og Sted maa være Sammenhæng og rimeligvis 
den Sammenhæng, at vort Æventyr fra Indien er vandret til 
Europa, som ikke faa af vore Æventyr, og dér blevet europæi
seret1). Kongen, der ikke tør sige nej til den skrækkelige 
Frier af Frygt for hans dæmoniske Væsen, Søstrene, det 
ikke vil ofre sig selv i Modsætning til den yngste Søster, 
der vil tage ham for sin Faders Skyld, at hans Rige og Magt 
ikke skal gaa til Grunde; vi finder det jo igen i vore Op
skrifter 57 a og E. T. Kr. 445.

Og hvor minder Optrinet i E. T. Kr. 1476, Helten, der 
hører Pigernes Samtale om ham: >Det kan være, han kan 
blive køn nok, naar han faar sig hædet«, og saa faar travlt 
med at pudse sig op og komme hen at fri, ikke om Rishien, 
der vaagner op af de mange Aars Betragtning ved at se de 
legende Piger ved Floden og fatter en saadan Elskov til en 
af dem, at han gør det, man skulde tro laa ham ijernest: 
gaa hen og forlange en af dem til Brud. Og ser vi nærmere 
til, finder vi ikke blot disse store mærkelige Ligheder mellem 
indisk og dansk Æventyrtype, vi finder i de to af vore Op
skrifter, der staar det indiske nærmest, Gr. 57 a og E. T. Kr. 
445, i Enkelthederne mærkværdige indiske Mindelser. Helten, 
der 7 Aar skal henstaa paa et Bjærg, og for hvem de 7 Aar 
svinder som var det 7 Dage, han ligner ganske den indiske 
Rishi, der de mange Aar er saaledes hensunket i Betragtning, at 
Tiden ligesom forsvinder for ham. Og Helten i E. T. Kr. 
445, der de to Aar maa leve ganske alene ude i Skovhuset, han 
minder om de indiske Eneboere, der trækker sig tilbage til 
deres Hytter i Skovtykningen, hvor de lever hensunket i Bøn 
og Betragtning uden at bryde sig om de legemlige Krav.

Dette Skovhus, som vi senere skal finde hos Hanne Irgens 
og i E. T. Kr. 1823, Fandens Godhed (ikidtsjælland), er i vore

i) Lad mig her understrege, at jeg er en afgjort Modstander af den indiske Hy
potese o : Teorien om, at samtlige europæiske Æventyr skulde være opstaaet i Indien 
og omkring ved Korstogstiden vandret til de europæiske Lande.
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andre Opskrifter blevet europæiseret til det afsondrede Værelse 
i Gæstgiverstedet, hvor Helten opholder sig i sine Trængsels- 
aar (Gr. 57 e, E. T. Kr. 780 Lokus Tjener og 1476), og som i 
en af vore yngste Opskrifter Bjørnemanden er blevet til det »Bos
kammer« ved Siden af Stalden, hvor Helten (jf. Gr. 57 e) 
hører den fattige Husmands Klage og kommer ham til Hjælp. 
Den vigtigste Forskel er ikke den, at Rishien vrager den 
unge Pige til Trods for hendes Offermod (en Tanke ganske 
forbavsende for os Vesterlændere), eller at de egenkærlige Søstre 
bliver pukkelryggede, mens de paa europæisk Grund omkom
mer (i 57 a ved et Ulykkestilfælde, der i den Grad betragtes 
som selvforskyldt, at de kommer til at høre Fanden til), der er 
den væsentlige Lighed i bægge Tilfælde, at Søstrenes Ulykke 
er Straf for deres Selviskhed; — den vigtigste Forskel er den, 
at Helten i det indiske Æventyr ikke har nogen overnaturlig 
god Hjælper ved sin Side, saadan som det vesterlandske Æventyr. 
Rishien er paa en Gang Helt og Hjælper, paa en Gang Menne
ske og Gud. Ved sin Hensynken i Betragtning, ved sin Lige
gyldighed for Legemets Krav, ved sin Bodskraft, vinder han 
Herredømme over Tilværelsen og naar de højeste Maal.

Europa forstaar ikke Indiens Bodskraft, den indiske Gud
menneskelighed, men hvad Europa forstaar, — hvad der derfor 
er Sjælen i saa mangfoldige Æventyr, — det er Helten, der i 
religiøs Lydighed imod sin Hjælpers tilsyneladende saa absurde 
Krav, naar Livets højeste Lykke : som ved ikke at vaske sig, klippe 
sit Haar og Skæg vinder, hvad man skulde tro det umuligste ad 
den Vej, Prinsessen og det halve Kongerige. Den gode Hjælper 
er Europas Oversættelse og Tilegnelse af det i dybeste Grund 
indiske Motiv, Mennesket, der ved at lade baant om Legemets 
naturlige Krav, naar det højeste, Mennesker kan naa.

Vi har tillige set, hvorledes det grundeuropæiske Motiv om 
Heltens overnaturlige gode Hjælper krydses med Forestillingen 
om Fanden, først som Heltens Hjælper og dernæst som Heltens 
Fjende, en Forestilling, der vinder den stærkeste Magt og be
stemmer Eventyrets fremtidige Udvikling, og at det kun er i 
ganske afsides Egne uden for den europæiske Samfærdsel, som i 
Jyllands dunkleste Hedeegne, at det oprindelige aabenbarer sig 
under de yngre Lag, og man endnu kan ane, som i en Luftspejling, 
Æventyrets indiske Urhjem: Helten paa et Bjærg de 7 Aar,
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der svinder som 7 Dage, uvasket og uplejet som en indisk 
Rishi eller Helten boende i Skovhytten fjærnt fra andre Menne
sker ganske som en indisk Eneboer (E. T. Kr. 445). E. T. Kr. 
780 Lokus Tjener er paa anden Maade en Udløber af indisk Tanke
sæt, idet vi her finder det for vesterlandsk Tankegang ganske 
urimelige og meningsløse, at Helten er stillet i ^Modsætning 
til sin overnaturlige gode Hjælper og overvinder ham i Ud
holdenhed og Sjælskraft. Man forstaar, hvor let den oprinde
lig gode Hjælper, der i 780 kaldes med det besynderlige 
Navn Lokus, hvis Oprindelse jeg ikke kan forklare, kan glide 
over til at være Fanden (som i 1476), fordi det engang er 
faldet i hans Lod, ligesom ellers Fanden i saa mange af Folke- 
æventyrets Historier, at blive overvundet af den menneskelige 
Helts større Sjælskraft.

Jeg skal nu gøre Rede for, hvorledes det oprindelige indiske, 
den hinduiske Helgens Bodskraft, og det deraf afledede vester
landske, Helten med den overnaturlige, ham overlegne Hjælper 
ved sin Side, dølger sig i vore øvrige 13 danske Opskrifter 
under den yngre, oprindelig fremmede, fremtrængende Tanke 
om Satan som Heltens Modstander og Fordærver.

Den ældre Forestilling om Satan som Heltens gode 
Hjælper finder vi særlig udpræget i det jyske Æventyr, der 
ligger til Grund for Hanna Irgen s’ Novelle: Et ædelt 
Træk af Fanden, som findes i denne nu ganske forglemte 
Guldalderforfatterindes »Originale Fortællinger og Eventyr« 
1822.x) Vel er dette Æventyr »efter et gammelt jydsk Folke
sagn« paa det frygteligste overbroderet af noget, der efter 
Forfatterindens Mening er romantisk Poesi og Sjælekunst, 
— jeg skal senere give »skønne« Prøver derpaa, — men det 
folkelige Grundlag er alligevel let kendeligt, og nemt at ud
skille fra de Forfatterinden selv tilhørende spraglede Paafugle- 
fjer, og det er det, som jeg her vil prøve.

]) Hanna Irgens, f. d. 19. Aug. 1792 og død d. 13. Juni 1853, var Datter af en køben
havnsk Blikkenslagermester. 1815—45 var hun Institutbestyrerinde i Næstved. En 
Beundrer, H. C. Wosemose, synger ved hendes Død: »Hvo glemmer Dine smukke 
Romantikens Digtninge , Og den Forstand, det Snille og den Ømhed , Hvormed 
Du styrede de unge Pigers Aand og Hjærte« (Morgenposten 1853 Nr. 142). — Nu er hun 
i den Grad glemt, at Biografisk Lexikon ikke har værdiget hende Optagelse, og hun 
huskes af Litteraturhistorien kun, fordi Poul Møller har skrevet en Kritik af en af 
hendes Digtsamlinger. (Efterladte Skrifter V, 28—33). Se iøvrigt Erslevs Forfatter- 
lexikon I, S. 753 og Supplementsbind I, S. 913.

14
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Helten, Leonce kalder den Næstvedske Institutbestyrerinde ham, 
lider Nød og ved slet ikke, hvorledes han skal komme ud af det, 
han vil aflive sig (>erkjender Døden som sin eneste Tilflugt«), da 
Fanden kommer >jeg har hørt Deres Klage og er kommen for at 
tilbyde Dem min Hjelp«. Han skal bo to Aar i et Skovhus, hvor 
alt er indrettet paa bedste Maade for ham (sml. E. T. Kr. 445), og hvor 
ingen faar ham at se, men hvor han saa heller ikke maa vaske sig, 
rede sit Haar, klippe sine Negle eller rage sit Skæg. De to Aar er 
omme, før Leonce aner det, (sml. Gr. 57 a) og Fanden tager ham hen 
paa et Spillehus (>i Wiens brillanteste Klub«) ligesom han stod og 
gik. Den første Aften tabte han alle de Penge, Fanden havde for
synet ham med, men næste Aften blander Fanden Kortene usynlig, 
og Lykken vender sig; en Ridder, der var »forfærdelig riig«, bort
spiller alt, hvad han ejer, men Leonce lover at frafalde det halve 
af sin Fordring, hvis Ridderen vil give ham en af sine Døtre til 
Ægte; den ældste, Mathilde, er villig dertil for sin Faders Skyld. 
Fanden gør ham ren, giver ham en Ekvipage med Hest, Kusk og 
Tjener (sml. E. T. Kr. 1236 Kajfas Tjener) »som et lidet Beviis paa 
hans Venskab« og raader ham til at ile hen og besøge sin Brud. 
De yngre Søstre drukner sig af Misundelse. Fanden kommer Dagen 
efter ridende for at besøge ham og spørger: »Naa, hvorledes gik det 
med de tre Frøkener?« — »Det gik dejligt. Jeg fik den Ene«. »Ja, 
men jeg fik de To«. (Rimeligvis Forfatterindens Omlavning af det i 
dette Æventyr staaende Udtryk: »Du fik én, men jeg fik to«, som i de 
danske Opskrifter er langt hyppigere end det andet staaende Udtryk: 
»Jeg fik to i Stedet for en«, der er karakteristisk for den yngste 
Type med Fanden som Heltens Fordærver).

Nær beslægtet med denne jyske Opskrift er den midtsjæl
landske Opskrift, E. T. Kr. 1823, Fandens Godhed, som 1850 
er fortalt Folkemindesamleren Lærer Chr. Weis af Mølle
bygger H. Jensen, der stammede fra Egnen mellem Ledreborg 
og Skjoldenæsholm.

Helten er en fattig Herremandssøn, der bliver hemmelig forlovet 
med en rig Herremandsdatter, men de tør ikke lade Faderen vide 
noget om det, men bliver enige om, at han skulde rejse ud og se, 
om Lykken var med ham. Han bliver vildfarende i en Skov, han 
sætter sig paa et Træstød for at vente, til det bliver Dag, han hører 
en Stemme, der giver sig tilkende som den »hvem mange kalder 
paa, men som de fleste alligevel er rædde for, men jeg har hjulpet 
saa mange, og jeg vil ogsaa hjælpe Dig«. »Kan Du da skaffe mig den 
Pige, jeg heltt vil have?« Ja, det var en af hans mindste Kunster. 
»Du skal faa hende og saa mange Penge, Du trænger til, men Du 
skal gøre, hvad jeg siger«. Ja, Karlen gik ind paa det, og saa blev den 
Slemme synlig for ham, hidtil havde han ingen kunnet se. Ligesom 
hos Hanna Irgens skal han bo et Aar i et lille Hus i Skoven, som
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han ikke maatte forlade for at søge andres Selskab, og Negle, Haar 
og Skæg skulde vokse, som det vilde. Men i Modsætning til Hanna 
Irgens skal han underskrive Kontrakten med sit Blod. >Med mit 
Blod! men skal jeg da høre Dig til?« — >Det faar Du selv om«. — 
»Men hvis jeg nu ikke holder Kontrakten?« »Saa bliver Du ved at 
være den samme sølle Fyr, du nu er, og saa faar Du ingen Penge«.
— Da Aaret efter lang Kedsomhed var omme (sml. Gr. 57a) — »havde 
han kunnet komme ud, havde han ikke blevet der«, l!om Fanden og 
førte Helten hen til et Spillehus i en stor By, hvor han en 8 Dages 
Tid hver Aften bestandig taber, men hvor saa en Aften Lykken vender 
sig. Hans Kærestes Fader sætter hele sin Herregaard op mod Vild
mandens store Pengesæk og taber, saa han nu baade var hjemløs 
og en Tigger; Fanden, der ikke har blandet sig i Spillet, træder 
til og siger, at Sagen kunde bringes i Rigtighed paa en anden Maade, 
ved at Herremanden overlod ham en af sine 3 Døtre, hvoraf den 
yngste for at frelse Faderen lover, at hun vil gifte sig med ham. 
Den næste Dag kom han uden Ledsager, vasket, pudset og pyntet, 
saa det var en Lyst, og der blev et Bryllup, saa det lignede noget; 
de to ældste Døtre druknede sig. »Det var netop det, Gamle Erik 
havde regnet ud, og paa den Maade fik han to Sjæle, for det han 
havde gjort en god Gerning. Den gamle Herremand døde kort efter 
af Ærgrelse over, at hans to andre Døtre havde baaret sig saadan ad«.

Dette sidste Træk minder om den østjyske Gr. 57 a, som vi 
begyndte med, hvor foruden de to Søstre jo ogsaa Moderen om
kommer, men den foregaaende Sætning er den simple, folke
lige Forklaring af Fandens for Fortællerne saa ganske mærke
lige og usædvanlige Godhed: en Forklaring, der staar ikke saa 
lidt højere i Fornuftmæssighed end den, hvormed Hanne Irgens 
disker op for at forklare Fandens ogsaa for hende paafaldende 
Godhed og Hjælpsomhed mod Helten:

»For et Par Aar siden lykkedes det en mægtig Fee at fange mig. 
Ved Hjelp af den Magt, hun havde faaet over mig, tvang hun mig 
til at paatage mig Skikkelse som en halvvoxen Dreng og til at gaae 
i Skole hos den berømte Lancaster. Vel kunne min oprindelige Natur 
ikke forandres ; men jeg høstede dog endeel Nytte af den Underviisning, 
som jeg der nød, i Forening med andre honette Folks Børn ; og siden 
den Tid, sporer jeg ofte Lyst hos mig til en eller anden god Gjerning.
— Som jeg nu kommer gaaende, hørte jeg Deres Klage. Jeg satte 
mig saa ganske i deres Sted o. s. v. o. s. v.«.

Men tilbage til vor sjællandske Fortælling. Fanden forlanger 
i Virkeligheden ikke her Heltens Sjæl, selv om Kontrakten 
skal underskrives med hans Blod, for Hovedsagen er, at hvis 
Helten ikke har Ævne til at holde ud, kan han ikke naa sit

14*
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Maal, sin Elskede og hendes Ejendom, men bliver ved med 
at være den samme sølle Fyr, han nu er, og vor Opskrift 
hører altsaa, ligesom Hanna Irgens’ jyske, fuldt ud til Typen 
med Fanden som Heltens Raadgiver og gode Hjælper. Den sjæl
landske Fortælling kan være paavirket af Hanna Irgens’: >Et 
ædelt Træk af Fanden«: Fanden paaklædt som ung Laps, der 
fører Helten til Spillehusene i den store By, ligesom Skov
huset bægge Stæder er fyldt med pæne Møbler og mange 
Bøger og Skilderier, saa der var nok til Adspredelse for ham. 
Men selv om denne Paavirkning er sket, hvad der slet ikke 
med blot nogenlunde Sikkerhed kan godtgøres, saa er denne 
Opskrift alligevel i høj Grad værdifuld, levende i sin Fortælle
kunst og selvstændig i sin Opfattelse som den er. Den ligner 
den anden sjællandske Opskrift, Grundtvigs 57 c, Skønheden, 
optegnet af Friskolelæreren Didrik Johansen, Lille Egede ved 
Korsør, — i, at Helten er Student.

Han er ogsaa her hemmelig forlovet med Æventyrets Helt
inde, Skønheden som hun kaldes, og søger Fandens Hjælp, da det 
kneb med at faa Herremandens Datter. Han gav ham det Løfte, at 
han i syv lange Aar omkring aldrig skulde rede eller kæmme sig, 
ja ikke engang vaske sig, naar kun Fanden i den Tid vilde holde 
ham med Penge. Det vilde Fanden nok, og saa blev de snart enige. 
Heller ikke her findes Anslag mod Heltens Sjæl fra Fandens Side, 
men i Modsætning til de to foregaaende Opskrifter vinder han ikke 
Faderen hans Ejendom fra i Spil, men hjælper ham i Pengeforlegenhed.

Til vore Opskrifter med Fanden som den gode Hjælper 
hører ogsaa ubetinget den ubetydelige himmerlandske Opskrift 
(fra Siem, 2 Mil Nord for Hadsund): E. T. Kr. 1890 En Fan
dens Tjeneste, som Tang Kristensen har trykt i Fra Bindestue 
og Kølle I, Nr. 8.

Helten her er den gamle Soldat, der bliver Fandens Fyrbøder, 
og som, ligesom i den anden himmerlandske Opskrift, E. T. Kr. 1236: 
Kajfas Tjener, fra Vokslev ved Nibe, i 3 Aar maa underkaste sig 
Renlighedsforbuddet, samtidig med at han fyrer under Kedlerne. 
Siden Du har tjent mig saa tro, (han har dog ogsaa her kigget i Ked
lerne) siger Manden, da de tre Aar er omme, >saa vil jeg fortælle 
Dig, at der bof en Møller hernede, og han har tre Døtre; én af dem 
skal du gaa ned og bejle ad«. De to ældste beder Fanden tage sig paa, 
at de ikke vilde have ham, men den yngste sagde straks ja (uden 
at der dog fortælles det mindste om, hvorfor hun gjorde det), og 
han gaar ind til Mølleren og siger, at nu blev det saadan, te
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han skulde have hans yngste Datter, om han nu ikke vilde spænde 
for og køre op efter hans Løn, for han havde tjent i tre Aar her 
oppe i den Gaard. Han skulde jo have en hel Sæk fuld af Penge 
for de tre Aar.

Om vi her har en Udløber af det oprindelige Træk: Helten, 
der ved sit skrækkelige Udseende tvinger Faderen til at give 
sig Datteren (sml. 57 a og Indisk) er usikkert, men mærkeligt 
er det at se, hvor sejgt det oprindelige Motiv, den overnatur
lige gode Hjælper, holder sig selv i en daarlig Opskrift som 
denne.

I Modsætning til 1236: Kaj fas Tjener nævnes Fanden dog, 
men endnu ikke med noget som helst Anslag mod Heltens 
Sjæl; hans Bevæggrund er at faa Fingre i de slette Møller- 
døtres Sjæle: >Du fik én, men jeg fik to«.

Det samme gælder ogsaa den tredje og sidste af vore Op
skrifter, der indledes med Fortællingen om Fandens Fyrbøder, 
den ganske ypperlige Opskrift, E. T. Kr. 110, Fandens Hof
jæger, trykt i Jgske Folkeminder V, Nr. 28, fortalt af Husmand 
Niels Frederiksen, Gullestrup ved Herning.

Fanden koger den gamle Soldat, der har tjent Kongen 99 Aar og 
13 Maaneder og 3 Dage, ung i den 3die Kedel, og lover ham 3 Skæpper 
Penge, hvis han 3 Aar vil rejse rundt i Verden, aldrig lade sine Negle 
skære af eller lade Haar eller Skæg klippe. Han skal gaa i en lodden 
Skindpels, der skal syes fast lige ad Kroppen til ham, og han skal 
sige overalt, at han er Fandens Hofjæger, men Fanden forærer sin 
Tjener en Pung, der aldrig kan tømmes, og et Spil Kort, hvormed 
han altid kan vinde (og som, viseligt nok, aldrig mister deres Glans, 
naar Hofjægeren med sine skidne Fingre spiller med dem). Da han ved 
dette Kortspil har vundet Kongen hans hele Land fra, giver Fanden 
ham 6 Æg, som han skal gaa ud og slaa i Stykker; men da >han var ræd 
for, at der var én Ting Skidt ved de Æg, siden de kom fra den Mand«, 
saa siger Fanden: >Gaa du kuns, du skal ikke være ræd, for jeg ved 
nok, at det er i Træk med, at Du skal giftes nu, og saa vil jeg hjælpe 
Dig til Rette med det, saa godt jeg kan«, og da han saa slaar Æggene i 
Stykker, bliver der en skøn Karet med seks hvide Heste for, af 
dem. Fanden giver ham et Sæt skønne Klæder, den halve Tønde 
Penge, han har tjent og saa siger Fanden ham, at nu var det bedst, 
han rejste hen til hans Brud.

Som man ser, Fanden er i den Grad helt igennem den be
tænksomme og Helten hengivne, gode Hjælper, at vi med 
Sindsro kan erklære Slutningsrepliken: »jeg har faaet to i
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Steden for en« for Laan fra Æventyrets yngre Lag, saa meget 
mere, som vi har mærkelige Ligheder med de danske Opskrif
ters ældste Type (Gr. 57 a og E. T. Kr. 445). Fandens Hofjæger 
skræmmer vel ikke Kongen selv til at give ham sin Datter, men 
derimod Gæstgiveren til at give ham det Værelse, som ellers 
altid var forbeholdt Kongen, og derved kommer han i Spil 
med ham. Dernæst det, at de to ældste Søstre bliver saa for
bitrede paa dem selv, at de springer ud ad Slagvinduet og 
ned i Stranden, hvor de drukner begge to. Mindelser om In
dien endelig i denne Fortælling, der er en af de mest typisk 
jyske, man overhovedet kan finde, er muligvis Soldatens høje 
Alder og den Hurtighed, hvormed Tiden svinder for ham (i 
Fyrbøderæventyret). >Da han tykte, at han havde været der 
ved en Pas fjorten Dage, saa var der gaaet over et Fjerdingaar«.

Nær beslægtet med Fandens Hofjæger og med Gr. 57 a er 
det Bjørnemandsæventyr, der (Jyske Folkeminder V, nr. 29, 
Soldaten og Gamle Erik) er blevet indlemmet i et ganske uved
kommende Fanden narret Æventyr; dette har haft til Følge, 
at Renlighedsforbuddet er blevet glemt, noget ganske ene- 
staaende i vore Opskrifter af ældre, saa vel som af yngre Typer.

Den gamle Soldat, der har tjent Kongen 97 Aar og 3 Maaneder og 
3 Dage (sml. Fandens Hofjæger), tvinger Kongen under Trusel af at 
ønske ham i sin Taske, (sml. Gr. 57a), til at give sig efi af sine Døtre til 
Ægte >han drejer Kasketten rundt og straks faldt Skægget og Skidtet 
af ham, og han saa ud, som om han var en Prins paa ikke uden tyve 
Aar<. De to andre Søskende springer i Søen, og da Gamle Erik 
kommer og besøger Soldaten, siger han: >Du tykte det vel, at Du 
gjorde det godt, men jeg gjorde det endda bedre, for jeg fik to«.

Vi kommer nu til de tre Opskrifter, der har Pagtslutnings- 
æventyret: De tre Spørgsmaal som Indledningsæventyr: È. T. Kr. 
49, E. T. Kr. 1028 (de to Opskrifter, der er slaaet sammen i 
Jyske Folkeminder V, Nr. 30’s Begyndelse) og Skattegraveren 
XII, Nr. 95. I denne Æventyrtype, »De tre Spørgsmaal*, er i 
Modsætning til ^Fandens Fyrbøder* og navnlig »De tre Udsagn* 
Fanden de 3 Haandværksvendes Modstander og Fordærver. 
Saa meget mærkeligere at se Fanden i den sidste Del af alle 
vore 3 Opskrifter indtage den snart sædvanlige Rolle som 
Heltens gode Hjælper. Dette er navnlig slaaende i E. T. Kr. 
49, Snedker, Smed og Skrædder, fortalt af Maler Peter Raben 
i Herning.
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Her er det ikke engang Fanden, men en gammel Mand (sml. 
Gr. 57e og E. T. Kr. 780) der efter den mislykkede Akkord med de 
3 Haandværkssvende, slutter den nye Akkord med Skrædderen 
alene. Han var i Modsætning til sine Fæller slet ikke bange for den 
gamle Mand. Hvis han i de 3 Aar overtræder Renlighedsforbuddene, 
skal han ved Fristens Udløb høre den gamle Mand til. Kromanden 
i det Krosted, hvor han og hans Fæller havde levet, under deres 
Pagt med den gamle, beder ham om Hjælp i Pengeforlegenhed: »der
som Du kan forstrække mig med 15 Millioner, saa er det tilstrækkeligt«. 
Skrædderen skal først have talt med sin Husbond om det, og den 
gamle Mand raader ham til, at han skal sige, at han nok vil laane 
Kromanden Pengene, naar han vil give ham en af hans Døtre til 
Ægte, men vil han ikke det, fik han ingen Penge. Den yngste, det var 
næsten kun et Barn paa 15 Aar, lover at tage ham for sin Faders Skyld. 
Den gamle gør ham ren, trækker ham i fine Klæder, og en Karet 
med fire Heste for og Kusk og Tjener stiltes for Døren. »Nu saa fik 
du da den ene af Døtrene«. »Ja«. »Og jeg fik de to.« De havde her 
hængt sig.

Vi ser i denne Opskrift, at den gamle Mand paa sædvanlig 
Maade giver sin Helt Raad og Vejledning og skænker ham 
prægtige Klæder, og Anslaget mod hans Sjæl, ja det findes 
egentlig kun i den stereotype Vending, at han skal høre den 
gamle til, hvis han overtræder Renlighedsforbuddene, vel at 
mærke ikke lige i det Øjeblik, hvor Brøden sker, men først 
naar de tre Aar er omme, og dette Træk kan med stor Lethed 
og Simpelhed forklares som Laan fra den Æventyrtype, som 
her danner Indledning, >De tre Spørgsmaal*.

I den nærbeslægtede, daarlige, karakterløse E. T. Kr. 1028, 
Fandens Spørgsmaal fortalt af Højskoleelev Chr. Nymand fra 
Vejen mangler netop Trækket om, at Skrædderen ved den nye 
eet-Aars Pagt skal tilhøre Hjælperen, der her ikke er den gamle 
Mand som i E. T. Kr. 49, men Fanden selv. Fanden raader 
ham til at gaa op paa Herregaarden og fri, først til den ældste, 
derefter (sml. 57 a) til de andre Døtre. Hvorfor han antages 
som Frier, og hvorfor han faar Ja af den yngste Datter hol
der den daarlige Fortæller os i Uvidenhed om, men rimelig
vis har vi her, som i Fra Bindestue og Kølle I, Nr. 8, en Ud
viskning af den gamle Type, vi har i 57 a og E. T. Kr. 445, 
at Helten ved sit dæmoniske Udseende tvinger Herremanden 
til at tage imod sit Frieri. Fanden raader ham til, at han 
skal gaa ind i sit gamle Kvarter og faa sig vasket og faa nye 
Klæder, og Fanden er ogsaa her flot med sine Gaver, en Guld-
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karet med fire Heste for, og Kusk og Tjener. Søstrene druk
ner her sig selv, og da han besøger sin Ven for at fortælle, 
hvorledes Brylluppet stod af, siger Fanden: >Ja, kan Du se, 
vi stod os godt begge to, du fik en og a fik to<.

Mindre udpræget er den gode Hjælpekarakter i Skattegrave
ren XII, Nr. 95 fra samme Egn som E. T. Kr. 1028, fortalt af 
Husmand M. Filipsen i Tobøl ved Kongeaaen. Ligesom i 
E. T. Kr. 49 træffer vi heller ikke her Fanden udtrykkelig 
nævnt som handlende Person, men den »Karl i Jægerdragt«, 
der her slutter Pagt med Skrædderne Povl og Per og Sned
keren Hans, minder mere om Fanden end den gamle Mand 
i E. T. Kr. 49. Pagten sluttes paa et Aar, han skal hele sit 
Liv have Lommen fuld af Penge, hvis han i eet Aar kan over
holde Renlighedsforbuddene og gaa i den Pelskrave, Jægeren 
har paa (sml. Fandens Hofjæger). Men hvis ikke, »hører du jo 
mig til«, hedder det ogsaa her som i E. T. Kr. 49 ganske ste
reotypt. Helten bliver boende i Kroen det Aar; ligesom i Typen 
E. T. Kr. 780, Lokus Tjener og 1476, holder han sig indeluk
ket, men Folk bryder ind til ham for at se ham. Han faar 
da Lov af Jægeren at flytte ind til Købstaden, leje sig et 
Værelse dér og gaa at se sig om. Han faar Ja, da han frier 
til Ølbryggerens yngste Datter. Bryllupsaftenen hører de en 
Stemme udenfor: »Du fik en, men jeg fik to«. Heller ikke 
her er der jo i sidste Del af Opskriften noget virkeligt Anslag 
mod Heltens Liv og Sjæl fra Hjælperens Side, men vi finder 
paa den anden Side ikke her Helten saa afhængig af Hjæl
peren med Raad og Vejledning som i mange andre Opskrifter, 
ligesom vi heller ikke finder Foræringen af Kareten og de fine 
Klæder.

Det er først i den jyske Opskrift, som er trykt hos Jens Kamp: 
Danske Folkeœventyr II Nr. 21, *Hvad kan ikke Fanden hitte 
paa«, at vi afgjort har Typen: Fanden som den onde, Heltens 
Fordærver, der har naaet sit Højdepunkt i 2285, Feilbergfest- 
skriftets Opskrift. Her har vi ligesaa lidt som i de nu følgende 
Opskrifter nçgen fremmed Æventyrtype til Indledningsæventyr.

Helten her er en Smed, der var saa pæn og pillen af sig, at hans 
Lige ikke var kendt, ikke sort og sodet som Smede plejer at være. 
Fanden kommer ind for at faa lagt en Sko om (!!), forundrer sig over 
hans Pyntelighed, hvorfor han lover ham, at han i 10 Aar (!) skal faa alle
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de Penge, han vil bruge, hvis han ikke klipper eller kæmmer sig 
eller nogensinde skifter Klæder; men hvis han ikke bestaar Prøven, 
hører han Fanden til. Smeden betænker sig et Par Dage, men da 
Fanden senere kom igen, gik han ind paa Kontrakten, som blev 
skrevet imellem dem. Han havde ingen Glæde af de mange Penge, han 
kunde kun søge hen paa de simpleste Steder, og kun komme sammen 
med de simpleste Folk. »Det eneste var, om han engang imellem 
kunde komme ud i et rigtigt øsende Regnvejr og faa sig ordentligt 
skyllet, — det kunde da ingen Fanden forbyde ham.< (!) Da 8 Aar 
var gaaet, spiller Smeden en rig Købmand alle hans Penge fra og 
vinder derved en af hans Døtre, som Købmanden maa give for at 
slippe for sine Forpligtelser. Da han 2 Aar efter kører hjem med 
sin Brud til det Slot, han har købt, stikker Fanden Hovedet frem fra 
Stenkisten: »Du narrede mig; Du vandt én, men jeg vandt alligevel 
to<, sagde Fanden og grinede. De to andre Døtre havde hængt sig.

Lad os lægge Mærke til, at vi alligevel her har Fanden 
som god Hjælper-Typens karakteristiske Slutningsreplik, i 
Stedet for den yngre Types : Jeg fik to i Stedet for en. Selv 
om vi her kan have Laan fra den ældre Type, kan der ogsaa 
være bevaret noget oprindeligt her. (Sml. 445 og J. F. V, 28.)

Paa samme Maade som her vinder Helten sin Brud i Spil 
i de to nærbeslægtede midtjyske Opskrifter, E. T. Kr. 707, for
talt af Kristen Filipsen Brauner (fra Haderup mellem Viborg 
og Holstebro), vistnok nedstammende fra Kartoffeltyskerne, og 
E. T. Kr. 1133, fortalt af Fattiglemmet Jens Aarestrup i Vindum 
Fattighus i Middelsom Herred. Fælles for de to Opskrifter, 
den ret tarvelige, kortfattede 707 og den ganske ypperlige 
1133 er den, at Helten skal høre Fanden til, hvis han ikke 
kan blive gift, i 707 inden Tiden er omme, i 1133 i den sidste 
Maaned af det tredje Aar, (før den Tid maatte han ikke be
gynde at fri); men hægge Steder kan Helten altid vinde i 
Kortspil, uden at han dog, som i Fandens Hofjæger (J. F. V, 
Nr. 28), faar et særligt Spil Kort af Fanden. Vi finder ikke 
i nogen af disse to Opskrifter Raad eller Gaver, der tyder paa 
Fanden som den oprindelige gode Hjælper, men hægge Steder 
hjælper han (i Modsætning til Kamps Opskrift) Helten i Nød, 
i 707 Karlen, der var saa hengiven til Kortspil, i 1133 Stu
denten, der ikke kunde tage sin tredje Examen paa Grund 
af Pengemangel, og der var ingen, der kunde eller vilde hjælpe 
ham. Første Gang siger Studenten, ligesom Smeden hos Kamp, 
Nej til Fandens fristende Tilbud: »Vil Du gøre en Akkord
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med mig, saa skal Du faa Penge nok, saa længe Du lever, 
og desforuden kan Du vinde i Kortspil alle Tider«, men han 
kunde ikke finde anden Udvej, og han beslutter sig saa til 
at gaa ind paa Pagten. I bægge vore Opskrifter spiller Helten 
først med Avlskarlen, og — efter at han er blanket af — med 
Herremanden; men mens dette er fortalt ganske tørt og lige
fremt i 707, har Jens Aarestrup med ypperlig folkelig Kunst, 
med fuldt ud realistisk Anskuelighed skildret Kortspilsoptrinet 
i Herregaardens Borgestue med den næsten bevidste Hensigt 
at forklare, hvorledes det kunde gaa til, at den elendige, snav
sede Tigger kunde komme i Spil med den rige, stolte Herre
mand.

Avlskarlen gaar op og fortæller om de Penge han har tabt, og 
Herremanden, der var den villeste Kortspiller baade vidt og bredt, 
og hvem ingen længer turde spille med, faar Blod paaTanden. >Det første 
begyndte de saa smaat, ligesom Karlene havde spilt, og Studenten 
spiller ogsaa saadan, at Herremanden vandt i Førstningen. Men saa for
højer de Spillet, og saa gav det en Forandring for Herremanden. 
Han tabte bestandig og af Ærgrelse forhøjede han det igen og mente, at 
han skulde nok vinde. De fik ogsaa noget Vin at drikke til for at 
blive noget mere haarde i det, men det varede ikke svar længe, inden 
Herremanden havde tabt alle de Penge, han var Ejer af og Gaard 
og Gods og Ud- og Indbo og alt mulig. Han og hans Familie skulde rejse 
derfra i de Klæder, de stod og gik i, og ikke mere maatte de faa, 
det var der nok, der hørte paa«.

Hans yngste Datter lover at tage Studenten, han kommer igen 
som fin Herre paa hendes Bryllupsdag og giver sig til Kende 
for hende ved den brudte Ring, hvorimod han i 707 med det 
samme bliver viet til Herremandens Datter >med Skæg og Skidt 
og alt«, saa var han fri for den slemme og kunde gøre sig 
ren. Hele Renselsesprocessen er derimod, som vi senere (S. 231) 
skal se, underforstaaet i 1133. I 707 mangler Slutningsrepliken 
ganske, skønt Søstrene her drukner sig; i 1133, hvor Søstrene 
hænger sig, har vi samme yngre Form som i »Bjørnemanden«: 
Nu skal Du have Tak, nu fik a to i Stedet for en.

Endelig er vi saa naaet tilbage til den Opskrift, hvorfra vi 
allerførst gik ud, E. T. Kr. 2285, »Bjørnemanden«, som vi nu 
skal betragte ud fra det Kendskab, vi ved Gennemgang af 
de mange danske Opskrifter har vundet til vort Æventyr. 
Men her er nu det mærkelige, at denne udmærkede Opskrift
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paa ikke faa Punkter har Træk, der slet ikke findes i den øvrige 
danske Overlevering, men hvor den derimod stemmer med det 
Grimmske Æventyr Nr. 101 Der Bärenhäuter (Manden med 
Bjørnehuden): 1) Helten maa vise sit Mod og sin Fortjenstlig- 
hed til at hjælpes af Fanden ved at nedlægge den uhyre Bjørn, 
der pludselig viser sig bag ved hans Ryg, 2) HelteA maa ikke 
bede Fadervor, men omgaar bægge Steder dette Forbud ved 
at lade de fattige, som han til Fandens Fortrydelighed gør 
vel imod, bede for sig, 3) bægge Steder findes der et Opgør 
med Fanden, der tvinges til at gøre ham ren, og 4) bægge 
Steder hjælper Helten i det 4de Aar, 3 Aar før Pagtens Ophør, 
sin tilkommende Svigerfader ved at betale hans Gæld til 
den baardhjærtede Vært. Aarsagen hertil er vistnok, at vor 
danske Opskrift er afhængig af Grimm, som den er en folke
lig dansk Genfortælling af. Den er dog ingenlunde nogen uselv
stændig, afbleget Gengivelse deraf, den hæver sig tværtimod 
højt, højt over Grimm i sin folkelig-danske Fortællekunst.

Saaledes f. Eks. Opgøret med Fanden. Her har Grimm lige
som blot en Antydning, hvor vi i Jysk har faaet Motivets Ud
foldelse i sin hele Glans. Hos Grimm fortælles der:

»Djævelen stod for ham og saa ærgerlig paa ham; saa kastede han 
hans gamle Frakke til ham og forlangte sin grønne tilbage. >Saa vidt 
er vi endnu ikke«, sagde Bjørnemanden, »først skal Du gøre mig ren«. 
Det var ligemeget, om Djævelen vilde eller ej, han maatte hente Vand, 
vaske Bjørnemanden, kæmme Haaret og skære Neglene. I den jyske 
Opskrift derimod finder vi det hvasse Ordskifte mellem Helten og 
hans Fjende, den sidst sejrrige Dyst: »Nu har a vist opført mig, 
som vor Akkord var«. Ja, det kunde han ikke sige andet end ja til. 
»Men du har gjort værre end det; du har øst'alle mine Penge ud 
til at gøre Fattigfolk godt med, det har a ikke beden dig«. »Du har 
heller ikke forbøjen (3: forbudt) mig det«, siger Bjørnemanden. »Ja, 
det kom a ikke i Tanker om, men du har endda gjort værre end 
det, du har fyldt Himmerig saadan med Fadervorer, te det er uden 
al Ende, og du har faaet andre til at bede for Dig, det har a ikke 
givet Dig Lov til«. — »Du har heller ikke forbøjen mig det«. — »Ja 
det kunde a ikke kom i Tanker om«. — »Nu har Du at føre mig af 
den Bjørnehud og gøre mig ren« siger Soldaten, »saa er vi kvit«. Det 
maatte han jo til, og gal var han«.

Til Gengæld har Ane Marie Nielsen udeladt Træk, der har 
forekommet hende urimelige, saaledes den Betingelse, at Hel
ten, hVis han dør inden de 7 Aar, skal høre Fanden til ; det
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er jo ikke noget, han selv er Herre over eller med Rimelig
hed kan gaa ind paa. I det hele taget har den jyske For
tællerinde i sin storslaaede Enfold og Simpelhed afstrøget de 
Mindelser om Originalens dobbelte Herkomst, som i nogen 
Grad skæmmer Brødrene Grimms >Bjørnemand<. Dette Grimm- 
ske Æventyr er nemlig ikke ægte folkeligt, det er sammen
sat af to uensartede Bestanddele: 1) et ægte, ganske yp
perligt, folkeligt Æventyr fra Paderborn, Der Teufel Grünrock 
(Djævelen med den grønne Dragt), 2) en Genfortælling af den 
tyske Satiriker Grimmelhausens Bjørnemand 1670, der igen 
har taget sit Stof af den folkelige Fortælling. I det pader- 
bornske Folkeæventyr kommer Helten til at se ud som en Bjørn, 
men han skyder ikke Bjørnen, og han bliver ikke iført nogen 
Bjørnehud, derimod Fandens grønne Frakke. Sammenlign, at 
Fandens HoQæger (J. F. V, Nr. 28) maa gaa i en lodden Skind
pels, der skal sys fast lige til Kroppen af ham, og at Sned
keren Hans i Kongeaa-Opskriften (Skattegraveren XII, Nr. 95) 
skal være iført Jægerens Pelskrave. Aarsagen til dette Træk 
er, at han skal komme til at se ud saa lig med Fanden som 
mulig, saadan som vi husker, Pointet var i vore første danske 
Opskrifter, Gr. 57 a og 445, at Helten, ved at optræde som 
Fanden selv, vinder den Lykke, Hjælperen har bestemt for 
ham. Optrinet med Bjørnen, som Helten maa vise sit Mod 
og sin Uforfærdethed ved at skyde — »jeg maa i Forvejen 
vide, om Du ikke er bange, for at jeg ikke skal give mine 
Penge ud til ingen Nytte«, hedder det hos Grimm. »Du er en 
Karl, Du er ikke ræd, det kan a lide« hos Ane Marie Nielsen, 
Egsgaard, — viser, at Fanden ogsaa her har overtaget en 
oprindelig god Hjælpers Rolle.

Helten maa jo nemlig ofte i Æventyret, i Modsætning til 
sine Brødre eller Fællers Uværdighed, vise sin etiske For- 
tjenstlighed, før Hjælperen yder ham sin Bistand. Som oftest 
er det jo ved sin Gavmildhed, sin Godhjærtethed eller Uegen
nytte, han vinder sin Hjælpers vidunderlige overnaturlige Hjælp 
og Støtte; tyer er det ved sit Mod og sin Uforfærdethed, at han 
gør sig fortjent til Lykken. Og Aarsagen hertil er vel den, 
at for vesterlandsk Tankegang er de indiske Stordyder: Selv
fordybelse, Selvforglemmelse og passiv Udholdenhed og Villie- 
styrke ikke det højeste, nej, man føler Trang til at udstyre sine
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Helte med de ideale Egenskaber, som er Vesterlændingen 
kærest, paa den ene Side Mandskraften og Mandsmodet, og 
paa den anden Side inderlig Godhjærtethed og Menneskelig
hed. Og derved bliver den oprindelige indiske Helgen, der 
tiltvinger sig sin Brud ved sit hæslige Udseende og sin dæ
moniske Karakter, i sin seneste og skønneste Udfoldelse til 
den vesterlandske Helt, der overvinder den ondes Snarer ved 
sin Menneskelighed, og som formaar at vinde den elskelige 
Heltindes Kærlighed og Godvilje paa Trods af sit hæslige og 
dyriske Udseende, saadan som Tilfældet er i den skønne tyske 
Opskrift »das Teufel Grünrockt: »Grønfrakke drog rundt i 
Verden, greb ofte i Lommerne og købte til sin Brud det skøn
neste, der kom ham for Øje, gjorde intet Ondt, men Godt, hvor 
han kunde, og gav til de Fattige, at de skulde bede for ham«.

Men hele denne Udvikling udenfor Danmark, først og frem
mest i de tyske Opskrifter — fordi, som Moltke Moe med Rette 
siger, Æmnet dér har slaaet dybest Rod og er mest udbredt1) —, 
er jeg jo, som jeg sagde i Begyndelsen, ikke i Stand til at følge, 
fordi jeg som Soldat ikke har Raadighed over hele det Ma
teriale, jeg skal benytte til den dyberegaaende Undersøgelse8), 
og jeg maa derfor nøjes med denne Skitse. Jeg vil i Stedet 
for gaa over til en nærmere Redegørelse for Opfattelsen af 
Heltindens Karakter i vore danske Opskrifter, og ikke som 
hidtil undersøge Heltens Forhold til sin Hjælper, men der
imod Heltens Forhold til sin Elskede.

Æventyrets Heltinde.
I den indiske Opskrift, som Hiouen-Thsang har over

leveret os i sin Rejsebeskrivelse til Buddismens hellige Land 
i Nordindien, lover den yngste Søster i Modsætning til sine 
99 Søstre at gifte sig med den ældgamle Rishi: »Jeg øn
sker at ofre min ringe Person for at forlænge eders Dynastis 
Varighed«, og lignende Bevæggrunde har Heltinden i de fleste 
af vore Opskrifter til at ofre sig selv, hun vil redde sin gamle, 
elskede Fader fra det skrækkelige Menneske — eller Dyr — 

9 Norvegia 1902, S. 48.
2) Navnlig savner jeg stærkt: Dr. Gaismaier: Die Bärenhäuter-Sage (Program, Ried 

1904), som J. Bolte henviser til i sine »Anmerkungen« til Grimms Æventyr II, S. 429. 
Dette Program findes hverken paa det Kongelige eller Universitetsbiblioteket i Kø* 
benhavn.
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hun véd knap hvad, der har faaet ham i sin Vold, i de aller
fleste Tilfælde ved at vinde ham al hans Arv og Eje fra i 
Kortspil (Hanna Irgens’ jyske Kilde, E. T. Kr. 1823, Jyske 
Folkeminder V, Nr. 28, Kamp II, 21, E. T. Kr. 707 og 1133) 
eller ved at hjælpe ham i Pengeforlegenhed og betale hans 
Gæld (Gr. 57 e, 57 c og E. T. Kr. 49), i et enkelt Tilfælde ved 
at købe hans Gaard ved Auktion (E. T. Kr. 1236, Kajfas Tjener), 
ikke at forglemme de to Opskrifter, der ligger det indiske 
nærmest, hvor Kongen tror, at det er Fanden selv, han har 
med at gøre (Gr. 57 a og E. T. Kr? 445), og lader sig true til 
udlevere sin Datter (sml. Soldaten og Gamle Erik, J. F. V, nr. 29).

Men hvilken ejendommelig Forskel mellem indisk og dansk, 
det vil igen sige vesterlandsk, Opfattelse af Heltinden og Skil
dringen af hende! I den indiske er hun den grimmeste og 
uanseligste af Kongens Døtre, saa uanselig og ringe, at Rishien 
nægter at gifte sig med hende og i sin Ærgrelse forbander 
hendes Søstre til at blive pukkelryggede, for at de lige saa 
lidt som han skulde nyde Ægteskabets Lykke. Enhver Læser 
vil føle det næsten anstødelige i dette Træk, at Heltinden saa
ledes bliver snydt for den Lykke, man synes, hun har saa 
vel fortjent for sin Offervillighed og Uselviskhed. Har dette 
Træk med Heltindens Forkastelse tilhørt den indiske Grund
form, saa er dette blevet grundig omformet i vesterlandsk Ny
digtning, hvor det er en saa selvfølgelig Selvfølge, at Heltinden 
naar den højeste Lykke, at det ikke fraviges af en eneste Op
skrift, den bedste som den ringeste. Og Heltinden er ikke hos 
os den ringeste af sine Søstre, end ikke tilsyneladende: den 
i Æventyrene temmelig udbredte Askepoltype har liden Magt i 
vor Æventyrtype, selv om der findes Antydninger deraf, navn
lig hos Jens Kamp, hvor den yngste Datter altid havde været 
Stedbarn i Huset, og i 2285 — Feilbergfest sk riffets Opskrift —, 
hvor hendes Askepotstilling eller rettere yngste Barn-stilling 
er fint antydet: hun spoler, mens de to ældste væver; i andre 
Opskrifter derimod understreges hendes Ungdom: hun var 
næsten kun et Barn paa 15 Aar (E. T. Kr. 49, Herning), — eller 
hendes Skønhed: >hun var den kønneste og hed >Skønheden*, 
hedder det i den sjællandske Opskrift fra Korsør-Kanten (57 c, 
Skønheden), hvorfor hun ogsaa var den Faderen kæreste (Jyske 
Folkeminder V, Nr. 29, Soldaten og gamle Erik) eller den af
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Bejleren mest attraaede (den sjællandske Opskrift, E. T. Kr. 
1823, sml. 57 c). I alle Tilfælde, vi er langt fra det indiske, 
at Heltinden uhjælpelig er den grimmeste og uanseligste af 
sine Søstre.

Men de danske Opskrifter dvæler i Reglen ikke ved dette 
udenoms, hendes Alder, Ydre eller Stilling i Famijien. Det er 
saaledes langt fra al folkelig Stil og Tankegang, naar Hanna 
Irgens anser det for nødvendigt at give en vidtløftig Skildring 
af Heltinden og hendes Søstre: >De to Yngste, vare et Par 
guddommelige Piger, der aldrig bestilte det Mindste fra Morgen 
og til Aften. Om Formiddagen gik de i Boutiquerne og 
spadserede paa Gaden. Om Eftermiddagen gjorde de Visitter 
eller toge mod Visitter, og om Aftenen kunne man være 
sikker paa, at see dem i Operaen, paa Concert eller paa Bal. 
Den Ældste derimod, var et stille, qvindeligt Væsen, som be
styrede Husets Anliggender, kogde og vaskede, strøg og syede 
og plejede Faderen i hans Alderdom«. —

Nej, de folkelige Opskrifter haster tværtimod lige til det for 
dem væsentlige: Heltindens Offervillighed i Modsætning til Sø
strenes Selviskhed og Indbildskhed. Undertiden gengives Helt
indens Beslutning i jævne, stilfærdige Ord: >Ja, ligesom Fader 
vil, vil jeg ogsaa« (vestsjællandsk 57 c, »Skønheden«); »Ja, lige
som min Fader og Moder vil, saa vil a ogsaa« (himmerlandsk 
E. T. Kr. 1236, Kajfas Tjener). »Hun vilde nok have have 
ham. Det sagde hun nu ikke, fordi hun fandt Behag i 
Billedet, men fordi hun ikke vilde gøre sin Fader imod« (57e 
Lykkepungen, Mors). Denne Føjelighed udspringer ikke af 
Tvang, men af inderlig Kærlighed til sin ulykkelige Fader: 
»Hør Fader«, sagde den yngste, som altid hidtil havde været 
Stedbarn deri Hjemmet »det er det samme; jeg vil gjøre det 
uden at se ham; for jeg holder saa meget af Dig, Fader«. 
Faderen vilde alligevel, at hun skulde se ham først. Det 
gjorde hun da ogsaa; men alligevel stod hun ved sit Ord«. 
(Jens Kamp II, Nr. 21, S. 209).

I de andre Opskrifter, navnlig de af ældre Type, tages Tonen 
højere, Beslutningens Vanskelighed understreges og dermed 
dens Storhed. »Den yngste, det var næsten kun et Barn paa 
15 Aar, siger: »Jeg vil grumme nødig, for Mennesket ser saa 
skrækkelig ud, men kan jeg hjælpe min Fader dermed, saa



224 BJØRNEMANDEN

vil jeg gøre det for hans Skyld« (E. T. Kr. 49, Herning). »Den 
yngste dçrimod vilde hellere frelse Land og Rige end se paa 
sin egen Lykke, og endskønt hun heller ikke havde for stor 
Lyst til det fæle Spøgelse, der stod foran hende, saa sagde 
hun dog ja (E. T. Kr. 445, Ørre).

Op i Tragediens høje Patos naar vi i den typebeslægtede 
57 a, af alle vore Opskrifter, som vi ved, den mest indiske. 
»Satan er her for at begære Dig«, siger Kongen, »og hvis 
han ikke kan faa Dig om tre Dage, ødelægger han alt«. Saa 
begyndte Prinsessen ogsaa at jamre sig og sagde, det var 
bedre, Satan fik hende, end han skulde ødelægge alt, »lad 
ham kun regere over mit Legeme, min Sjæl kan han dog 
ikke skade«.

Mindre patetisk, mere grebet ud af det daglige Livs Er
faring, men derfor saa uendelig gribende er Optrinet mellem 
Brud og Bejler skildret i »Fandens Hofjæger« (Jyske Folke
minder V, Nr. 28):

>Saa kommer Kongen ind og fortæller sine Døtre, hvordan det er 
gaaet ham, og dersom der var nogen af dem, der vilde have hans 
Følgesvend, saa maatte han blive ved Riget, men hvis ikke dét, saa 
skulde han rejse og ejede ingen Verdens Ting. De to ældste sagde 
da, at de hellere vilde kaste sig ud i Stranden end tage saadant et 
Spøgelse. Men den yngste siger: >Før min Fader skal rejse fra 
Landet som en Kjæltring, før skal jeg tage ham og slide min Tid 
med ham, som jeg kan«. Saa bliver Kongen glad for Alvor, og saa 
tager han hende ved Haanden, og de følges ad ind til den anden. 
»Har Du Lyst til mig, min Pige?« siger han. »Nej«, siger hun, »Ly
sten er nok ikke saa hæslig stor, men jeg vil før tage Dig og slide 
mine Dage med Dig, end at min Fader skal gaa fra Riget som en 
arm Stakkel«.

Ud fra et Æventyr som dette taler den jyske Hedes Livs
anskuelse kraftigt og stærkt. Hvor mange jyske Piger har 
ikke som Heltinden her valgt at tage den, som de ikke »havde 
Lyst til«, som de snarete væmmedes ved af hele deres Legeme 
og Sjæl, hvor mange har ikke slidt Livet hen med den, de 
aldrig ledernen som de afskyede af deres ganske Hjærte, for 
ikke at krænke Hensyn, der for dem var højere og vigtigere 
end deres egen personlige Lykke: Slægtens Vel, Fædres og 
Mødres Velfærd! Det gik ikke altid saa lykkeligt i de jyske 
Hedegaarde som her: 14 Dage efter er hans Trængselstid
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forbi, »han kommer i Klæder saa stads, at ingen Prins havde 
Mage til dem«, han viser hende Kendingstegnet: den brudte 
Ring, og der bliver Jubel i Stedet for Sorg. Men at handle 
saaledes, at kunne ofre sig selv, det er i Almuens Tankegang 
og Livsopfattelse en Egenskab hos Kvinden som hun bør 
være, og som han har Lyst til hende. ,

Men de to Søstre, som det gik saa skralt tilsidst, ja de re
præsenterer den moderne Livsanskuelse, den moderne Indi
vidualisme, for hvem de enkelte Menneskers Lykke er ganske 
anderledes betydningsfuld end det heles Vel. Denne Indi
vidualisme bliver vejet og fundet for let i dette Æventyr, der 
grunder saa dybt i.det gamle Almuesamfunds Livsopfattelse. 
Fra dettes Synspunkt er de nye Ideer uetiske og fulde af 
Gift, de gør Mennesker selviske og golde, lærer dem først og 
fremmest at tænke paa sig selv, opøver dem ikke i, naar det 
for Alvor gælder, at kunne opofre sig selv, som denne unge 
Pige, den gamle Livsopfattelses typiske Heltinde, der hellere 
vil slide Livet hen med den, hun afskyr, for sin Faders Skyld, 
end se paa sin egen personlige Lykke.

Men vort Æventyr er rigt, det hylder ikke blot Offermodets, 
Resignationens stærke, stolte Heltinde, Æventyrets mørke Helt
inde, men lige saa fuldt hendes Søster, Æventyrets lyse Helt
inde, den unge Pige med det dybe Sind, der — i Modsæt
ning til Søstrene, de Hverdagsmennesker de er — formaar at 
se bag det overfladiske, ævner at se det menneskelige bag 
den dyriske Grimhed og derfor frivillig at vælge ham til Hus
bond og trofast holde fast ved den hæslige Bejler.

Til denne Type maa vel nærmest regnes de daarlige Op
skrifter, hvor Heltinden straks siger Ja til hans Frieri, uden 
at man faar noget at vide om Bevæggrundene til hendes 
Handling: (E. T. Kr. 1028, Vejen og Fra Bindestue og Kølle, I 
Nr. 8, Siem)1), men hvor Faderen i al Fald ikke direkte viser 
sig at være tvunget til at give sit Minde.

I Jyske Folkem. V, Nr. 29 (Soldaten og Gamle-Erik) flyver 
den yngste Prinsesse, — hende holdt Kongen nu mest af — om 
Halsen paa den gamle Soldat og siger, at naar hun kunde

0 Heller ikke om de ældre Døtre fortælles der i 1028 noget som helst ejendomme
ligt, hvad der ellers i Reglen plejer at være Tilfældet; i B. K. I, 8 beder de ældste 
Døtre Fanden tage sig paa, at de ikke vilde have Helten. Dette føles ligesom en 
Aarsag til deres Selvmord, da de senere hellere end gærne vil have ham. Sml. Fan
dens Hofjæger (S. 224).

15
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faa ham, var hun vel tilfreds. Men her kender hun ham af 
gammelt, hun har byttet Ringe med ham, og han er ikke 
som i 1823 (midtsjællandsk) blevet ukendelig for hende sin 
tidligere forlovede, da han ikke her i denne Opskrift, der som 
ovenfor sagt (S.214) kun i uegentlig Forstand kan regnes med til 
vor Æventyrtype, Grundtvig 57 B, er underkastet Renligheds- 
forbuddet.

Derimod finder vi vor ny Heltindetype i de to Opskrifter 
af Typen Lokus Tjener (780 Feldborg Hede og 1476 Lemvig- 
egnen(?)) men egentlig blot i Spiren, ikke fuldt udfoldet, idet 
hun ikke for Alvor er stillet overfor Valget, om hun kan 
bolde af ham, trods hans Hæslighed.

De nysgærrige ældre Kongedøtre faar ogsaa den yngste til at gaa 
op at se den mærkelige Kromand, som giver alle Folk fri Fortæring, 
men som ikke lader sig se, indelukket i sit Værelse i Krostedet, som 
han holder sig. >Hun kommer ligedan ind i det Kammer næst indtil 
og faar Øje paa ham. Saa stod hun og betænkte sig: >En kan aldrig 
vide, hvad han kan blive til, naar en faar ham gjort ren, det kunde 
være, han kunde blive ret en pæn Mand«. Hun gaar saa hjem, og 
de andre spørger hende, om hun fik ham at se Ja, hun gjorde. De 
andre smilte ad det, de kunde nok tænke, hvordan hun yndte ham, 
men da de nu spurgte hende om det, sagde hun, at det kunde faa 
Held til, han kunde blive skøn nok, naar en fik ham vasket«. (E. T. 
Kr. 780, saml. J. F. V, Nr. 30, S. 236).

Og Lærer Søe i Gudum fortæller ligedan (E. T. Kr. 1476), 
dog mindre vidtløftigt end Maren Jensdatter.

>ldet de nu gaar forbi Kroen, siger den ældste: >Huha, nej, det 
er endda en ækel gammel en«. Den anden sagde lige saadan, men 
den tredje sagde: »Det kan være, han kan blive køn nok, naar han 
faar sig hædet«, og Kromanden, som hører det, faar travlt med at 
pudse sig op og komme i pæne Klæder, og han frier til den yngste, 
fordi, som han siger til hende, hun vilde godt have ham, den Tid 
han var grim.

Sin egentlige Udfoldelse og skønneste Udvikling faar denne 
Heltindetype i E. T. Kr. 2285, Bjørnemanden, den Opskrift, 
hvis Afhængighed af Grimm jeg ovenfor har sandsynliggjort.

Bjørnemanden kommer hjem til den fattige Mand, hvis Gæld til 
Kromanden, der har opsagt Pengene i Stedet, skønt han ingen For
legenhed var i, han har betalt: >Er det dine Døtre, de tre Piger?« 
>Ja, det er«. »Da har du ellers gode Raad paa dem, du kunde 
gærne lade mig faa en af dem. A har ingen Kone og kunde nok
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faa i Sinde at ville gifte mig en Gang«. — »Ja, saamænd kunde a saa, 
men det skal da være en frivillig Sag, om nogen af dem vil have 
Dig«. »Ja naturligvis skal det være frivillig«, siger Bjørnemanden, 
og han henvender sig saa til Pigerne. Nej, de to ældste vilde ikke 
have med ham at gøre, det vidste de da Redelighed paa. Men den 
yngste der henne ved Spolerokken, hun var saa bly og skamfuld, 
og saa siger hun til Faderen: >Ja saa vil a tage ham, for det han 
har hjulpen Dig, det maa være en god Mand, ellers havde han ikke 
givet Dig saa mange Penge«. Bjørnemanden hørte ikke ret, hvad hun 
sagde, men saa fortalte Faderen ham det Han bryder en Ring og 
giver hende Halvdelen og siger: >For det du nu er min lille Kæreste, 
saa vil Du nok hver Morgen, naar Du rejser Dig, og hver Aften, 
naar Du lægger Dig, bede Dit Fadervor for mig?« [selv maatte han jo 
ikke bede Fadervor]. Ja, det vilde hun da saa hjærtensgærne. Han 
beder da Farvel, og den fattige Mand takker ham, for det han havde 
hjulpen ham. Ham beder han ogsaa om at bede et Fadevor for sig. 
Saa gik Bjørnemanden. Nu drillede de to Piger den yngste for den 
Kæreste, hun dér havde faaet sig, men hun trøstede sig med, det var 
ikke noget slet Menneske, naar han vilde have et Fadervor beden 
for sig.

Hun ser dybere, denne Heltinde, end Pigen i Lokustypen, 
der mener, at han kan blive god nok, naar han faar sig hædet 
og vasket; det er hende ikke om sin Brudgoms Skønhed at 
gøre, men derimod om hans Godhed og Gudsfrygt, og da kan 
hun elske ham og stole fuldt og fast paa, at han nok skal 
komme igen, som han har lovet, skønt han ikke i tre Aar 
lader høre fra sig.

Hvor fin Menneskeskildringen i den danske Opskrift er, 
lærer maaske bedst en Sammenligning med Kilden, Grimm 
101, Bjørnemanden: Helten har betalt den gamle, fattige Mands 
Fortæring til Værten, og denne bliver saa begejstret derover, 
at han siger: »Kom med hjem, mine Døtre er Vidundere af 
Skønhed, vælg Dig en af dem til Hustru. Naar hun hører, 
hvad Du har gjort for mig, saa vil hun ikke vægre sig. Du 
ser rigtignok en Smule sælsom ud, men hun skal snart bringe 
Dig i Orden«.

Hvor langt dybere Blik i det menneskelige Sjæleliv hos den 
fattige, jyske Husmandskone end hos de højtdannede Brødre 
Grimm, naar hun lader Bjørnemanden selv bede om en af 
dem til Ægte, og lader Faderen paa en pæn Maade undslaa 
sig derfor, ved at gøre det til en frivillig Sag, om en af Pigerne 
vil tage ham, skønt han selv i Forvejen har lagt Mærke til, at

15*
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Bjørnemandens Øjne, de var gode nok. Tonen tages betyde
lig højere i den jyske Opskrift end hos Grimm, hvor hun er 
bundet af Faderens lovlig letsindige Løfte og derfor siger: >Kære 
Fader, det maa være en god Mand, som har hjulpet Jer af 
Nød, har I lovet ham en Brud derfor, maa jeres Ord holdes«. 
Men heller ikke i Grimms folkelige Kilde, Teufel Grünrock, har 
vi Æventyrets lyse Heltinde saa elskelig og saa skøn som i 
vor jyske Opskrift. Her hører hun halvt om halvt til den 
anden Hovedtype af Heltindeskikkelser i vort Æventyr. >Kære 
Fader, fordi I har lovet det, og han ogsaa har hjulpet jer i 
Nød, saa vil jeg være eder lydig«. Og naar de ældre Søstre 
drillede hende med, at hun skulde have en Bjørn til Mand og 
ikke noget ordentligt Menneske, tier hun stille, men tænker: 
»Du maa adlyde din Fader, det maa saa komme, som det vil«.

Denne Type, derer en Mellemtype mellem Æventyrets mørke 
og Æventyrets lyse Heltinde, idet hun har noget af begge 
Heltinders Væsen, den mørke Heltindes Resignation og Offer
sind, den lyses Ævne til at opdage det menneskelige bag det 
dyriske og hendes enfoldige Kærlighed og Dybsind, findes og
saa i vore danske Opskrifter. »Begge de to ældste vilde hel
lere tage ud at tjene og døje, hvad det skulde være, end gifte 
sig med ham. Den yngste fandt heller ikke, at han var videre 
skøn, men syntes dog, han havde skønne Øjne, og for at 
frelse Faderen, lovede hun at ville gifte sig med ham«. (Midt
sjællandsk E. T. Kr. 1823).

Ogsaa i »Bjørnemanden« har Helten skønne Øjne: »Ja, und
skyld, a forstyrrer jer, men a hører, Du er i Forlegenhed for 
Penge, dem kunde a gerne hjælpe Dig med«. De (o: Stald
karlen og den fattige Mand) kigger til ham, og den fattige 
Mand saa paa ham og saa ham ind i Øjnene. »De var gode 
nok, men ellers saa han forfærdelig ud. — Dette fine og sjæl
fulde Træk findes ikke hos Grimm. Trods den uværdige, 
umenneskelige Behandling, Bjørnemanden har tilføjet sig selv, 
lader hans oprindelige Skønhed, der lyser saa stærkt frem efter 
Renselsen, ^ig ikke kue, hans Øjne beholder deres Glans, de 
er gode nok.

I E. T. Kr. 707, Haderup, udmærker Helten sig ikke ved 
sine gode Øjne, men derimod ved sine smukke Tænder, ogsaa 
et Symbol paa en oprindelig, ukuelig Menneskelighed, som 
Fanden ikke kan faa Bugt med.
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Den ældste Datter skulde saa først ned og se paa ham, om hun 
vilde have ham. Men hun kom ikke længere end i Døren, saa løb 
hun hendes Vej. Nu skulde den anden lige saadan ned og se, men 
hun løb ogsaa. Saa kom den yngste, og hun gik hen og saa ham 
rigtig efter. Hans Tænder var kønt hvide, og naar han blev vasket 
ren, kunde der maaske endda blive et smukt Menneske af ham. Hun 
indvilligede saa i at ægte ham for hendes Faders Skyld, og hun blev 
viet til ham, som han var, med Skæg og Skidt og alt«. (Sml. S. 217).

Dristigere end sine Søstre er Heltinden ogsaa i Kongeaa-Op- 
skriften (Skattegraveren XII, Nr. 95).

De tør ikke skænke for den fremmede Gæst, men giver et Skrig 
og løber. Endelig maatte da den yngste ind, og hun dristede sig til 
at blive og skænke for dem, skønt hun ikke var rigtig glad ved det. 
Da Hans gik, flyede han hende en hel Haandfuld Guldstykker i Betaling. 
Han kom der nu hver Dag og gjorde sig bekendt med den yngste 
Datter. En Dag spurgte han, om hun ikke kunde have Lyst til at 
forandre hendes Stand. Jo, det havde hun ikke noget imod. Om 
hun vilde have ham? Det sagde hun ja til, og saa tog han en Ring 
og filede i to Stykker, gav hende det halve og beholdt selv det andet 
halve. Hun sagde vel nærmere ja for Faderens Skyld, da der var 
saa god Fortjeneste ved Hans.

Heltinden er, ser man nok, ikke saa ideal som i de fleste 
af vore andre Opskrifter, hun skeler efter Fortjenesten1). Det 
gør Heltinden i E. T. Kr. 1133, fortalt af Fattiglemmet Jens 
Aarestrup, paa en viss Maade ogsaa, tager Fornuften med i 
Spillet, men hvor langt finere og skønnere er hun ikke allige
vel opfattet her i denne Opskrift, der kunstnerisk maaske 
staar højest af alle vore danske Opskrifter.

Herremanden har, som vi ovenfor saa (S. 218), spillet alt bort til Stu
denten, skønt han dog var den villeste Kortspiller, der var vidt og 
bredt«. Saa skulde den ældste Frøken først ind og se paa ham. Nej, føj 
han var da væmmelig, ham vilde hun da hverken eje eller have, i 
hvordan det skulde saa gaa, og saa smækkede hun Døren igen og 
render op og siger, te det kunde ikke lade sig gøre. Saa skulde den 
anden af Sted. Hun lukker op og ser paa ham. Nej, det kunde 
heller ikke gaa, det var saa væmmeligt at se paa ham, nej, huha! 
Herremanden og hans Kone de græd og klagede dem til hinanden, 
det saa galt ud for dem. Saa skulde den yngste til og afsted. Hun 
lukker Døren op, og ser paa ham, og saa lukker hun den saa stille

*) I endnu højere Grad gælder det en af de 6 svensk-finske Opskrifter, Åberg har 
trykt i sin Bog: Nyländska Folksagor Nr. 116, Grøftegraveren. »Nu har ikke min 
ældste Søster taget Jer og ikke min mellemste heller, men eftersom Du er rig paa 
Penge, og vort Bolssted er i Gæld, saa skal jeg tage Dig, saa vi kan besidde Ejen
dommen«.
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igen og tænker: »Nej, det var altfor galt, som han saa ud. — Men det 
er ogsaa galt, naar vi skal ud fra vort Hjem og ingen Ting ejer og 
ingen Ting er vant til at bestille«. Hun lukker Døren op igen og ser paa 
ham nok engang. >Aa, naar Mennesket faar noget andet Klæder paa 
og faar sig vasket og faar hans Haar og Skæg af, saa maaskesig 
han kan gærne komme til at se nogenledes ud«.

Fortælleren af dette Æventyr, hvor ogsaa den ypperlige 
Borgerstuescene, jeg ovenfor har gengivet, findes, bærersamme 
Navn som en berømt dansk Digter, (Jens) Aarestrup hedder 
han. Ikke ganske med Urette. Digternavn har han, og Digter- 
ævne tillige, han ævner i hvert Fald at se med en Digters 
Øjne paa de unge Piger, lægge Mærke til, hvorledes deres 
Indre spejler sig i deres ydre Optræden: De ældste, der støj
ende smækker Døren i og raaber op og kun formaar at se det 
væmmelige hos ham, og saa den yngste, der ogsaa først bliver 
overvældet af hans Hæslighed — hvad der i Grunden er saa 
naturligt og dybt set af Jens Aarestrup —, men som ikke 
derfor smækker Døren i, men lukker den saa stille efter sig. 
Det siges ikke udtrykkelig som i »Bjørnemanden«, at hun er 
bly og skamfuld, men man føler saa fint gennem hendes Op
førsel, at hun er stille og god. Men han er en forfaren Mand, 
det gamle Fattiglem, han ser ikke blot med Undren paa sin 
Heltinde for hendes Blidhed og Stilhed, men tillige — lige
som Husmand M. Filipsen i Tobøl, Kongeaa-Opskriften (Sk. 
XII, Nr. 95) — med fin Ironi. Hun er den fine Pige, der 
ingen Ting er vant til at bestille og derfor nødig vil ud fra 
sit gamle Hjem. Derfor lukker hun Døren op og ser paa ham 
endnu en Gang, ser, at han maaskesig kunde blive nogen
lunde ordentlig, naar han blev vasket og fik sig hædet, og saa 
siger hun, rimeligvis med et Suk, at hun fik tage ham da; 
det var, kan vi tænke os, ikke den Bejler, hun i sin Ungpige- 
sjæl havde drømt om.

Han har formaaet at give de dobbelte Bevæggrunde, de sel
viske og de uselviske, til hendes Offervillighed, paa en saadan 
Maade, at en rigtig Digter ikke havde behøvet at skamme sig 
derover; han naar, som ingen anden af vore Fortællere, at 
skildre den lyse og den mørke Heltinde i en højere Enhed, 
idet hun har den mørke Heltindes Offermod, den lyses Kvinde
lighed, der ikke skuer Hunden paa Haarene, men formaar at 
se dybere; dog hører hun alligevel nærmest til Typen den
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mørke Heltinde, idet hun ikke som Heltinden i Bjørnemanden 
formaar at elske Helten; han lægger jo heller ikke de store 
menneskelige Egenskaber for Dagen som Bjørnemanden, uegen
nyttig Hjælpsomhed og Gudsfrygt.

Men Jens Åarestrup lægger sig ikke til at sove paa sine 
Laurbær; han fortæller om Brylluppet, som Studenten havde 
fastsat Dagen for:

Dagen kom, men det saa ikke ud til, at Brudgommen kom, de var 
næsten glade til, hvis han ikke vilde komme. Der blev stilt nogle 
an paa Overværelserne, for at se ud over Markerne efter ham, og 
der faar de saa en fattig gammel Tigger at se, der kom listende henad 
Vejen til Herregaarden. Saa siger de: »Nu kommer han, æ Pjalt, 
som hun skal have.« Den Tiggermand han gaar ind i Køkkenet og 
beder om en Almisse, for han havde jo spurgt, der skulde være Bryllup, 
men da han havde faaet, hvad han skulde have, saa gik han igen, 
og det blev de glade over. Nu kunde de se der ovenpaa, at der kom 
en kørende ud fra Skoven med 4 for Kareten, og den havde For
løbere forved sig, og det skinnede da, som det var saa det bare Sølv. 
Herremanden og de andre kom ud paa Trappen og skulde tage imod 
det Stads, de vidste jo ikke, hvor det kom fra, og mente jo ikke, 
det var ham. Ja, de kunde jo ikke nægte saa fint et Herskab at faa 
Plads, for det saa jo ud som det kongelige.« Han beder om at faa 
Bruden at se. Jo, de viste ham ind i hendes Værelse, og der sad 
hun og græd og var saa forknyt. Saa bad han Tjeneren hente ham 
en Kuffert ind af Kareten, og da den kommer ind, saa trækker han et 
Hold Klæder op af den. Om hun vilde nu ikke trække af det, som 
hun havde paa, og saa tage det her paa. Det var saa besat med 
Sølv og Guld og Ædelstene, og saa viste det sig jo, det var ham, der 
skulde have hende, for de havde skift [□: delt] en Guldring, da han 
sidst var der, til Pant paa, at hun skulde kende ham igen.« De to 
Søstre hænger sig, mens de var i Kirke, og da de kørte hjem fra 
Kirken, hørte de en Røst, der sagde: »Nu skal Du have Tak, nu fik 
a to i Stedet for en.«

Optrinet med >den Tiggermand« tilhører vor Opskrift alene, 
findes ikke i nogen af de andre; det er et Træk, som Jens 
Åarestrup har grebet ganske ud af det virkelige Liv og an
vendt med en ganske ualmindelig Sans for dramatisk Spæn
ding, idet det giver Heltens Indtog bagefter forhøjet Glans og Virk- 
ningsfuldhed. Og samme Sans for det dramatisk virknings
fulde viser sig deri, at vi ikke som i de andre Opskrifter har 
Fanden selv paa Scenen, nej, det langt uhyggeligere sker, vi 
hører blot >en Røst«, der viser Helten den forfærdelige Fare, 
han er undsluppen. Her er ikke noget af det gemytlige som
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i flere af de andre Opskrifter, (mest Kajfas Tjener), her er Gru, 
Satan er ikke Heltens gode Ven og Hjælper, men hans Sjæle- 
fjende.

En lignende Sans for det i Sandhed Uhyggelige har vi i 
midtsjællandsk 1823, Fandens Godhed, hvor Helten længe hører 
Fandens Røst, før han ser ham (Sml. S. 210). Derimod kan 
Genkendelsesscenen ikke maale sig med flere af de andre Op
skrifters, navnlig ikke Bjørnemandens, særlig i Sønnens Gen
givelse af Moderens Fortælling. (Skattegraveren VIII, Nr. 434).

Han kommer her som en fremmed, hvem ingen af dem kendte og 
vil fri til en af de tre Døtre. De to ældste Døtre løb straks ud i Køk
kenet for at faa sig vaskede og hædede, og de sagde til den yngste: 
>Nu er der Frier til os, og det er noget andet, kan du tro, end denne 
her Bjørnemand, Du gaar og venter paa, og han kommer endda 
aldrig og ser til Dig. Manden svarede, at han kunde godt faa en af 
dem. »Men den yngste har nok allerede en Kæreste.« — »Da er det 
slemt, for det er netop hende, jeg helst vil have«, og da hun i det 
samme kom ind fra Køkkenet, spurgte han, om hun ikke nok vilde 
være hans Kone. >Nej«, sagde hun, »for jeg har en Kæreste; det er 
rigtignok længe siden, jeg har set ham, men jeg vil ikke være ham 
utro.« »Saa har han vel glemt Dig?« »Nej det har han ikke, og her 
har jeg det halve af en Guldring, som han har givet mig.« — »Ja, da 
er her det andet halve,« sagde den fremmede, og nu viste det sig, 
at det virkelig var ham, og der blev en Glæde uden Lige undtagen 
hos de to ældste Søstre, de ærgrede sig over, at de havde staaet 
dem selv i Lyset.

Samme Frieri paa Skrømt for at prøve hendes Troskab 
finder vi ogsaa i andre danske Opskrifter (derimod ikke i 
Moderens Fortælling og hos Grimm, hvor vi i Stedet har 
det Træk, at Helten, der af Faderen antages for en fornem 
Oberst, kaster sin halve Ring i et Bæger Vin, som han ræk
ker sin Brud). I den vestsjællandske Opskrift, 57 c, Skønheden, 
afviser Studenten de to Piger, der nu gærne vil have ham, 
men »Skønheden« vilde han have. »Nej«, sagde hun, »jeg er alle
rede lovet hen«. »Maa jeg se Din Fæstensgave?« Hun viste 
ham den halve Guldring, og den passede lige bestemt til den, 
han havde.

I Kongeaaopskriften fra Tobøl (Skattegraveren XII, Nr. 95) 
frier han som fin Herre til Ølbryggerens yngste Datter.

Hun var da forlovet »Hvem det var med?« »Aa det var saadan 
en sær en«. Om han havde givet hende noget? Nej, han havde ikke.
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Det var da sært. Ja, hun havde faaet en halv Ring af ham. Om han 
ikke maatte se den. Jo, og saa hentede hun Stykket og viste ham. 
Da tog han den anden halve Ring op af Lommen: Det kan være, 
at de passer til hinanden. Saa blev Pigen saa glad, at det var en hel 
Lyst, hun kunde jo forstaa, at den fine Herre maatte være Hans.

Hos Kamp II, Nr. 21, gør han Gilde paa Gæstgivergaarden 
og indbyder Købmanden og hans 3 Døtre, og her frier han 
til den yngste (Scenen med Søstrene der vrages, findes ikke).

Hun siger, at hun elskede ham; men hun kunde ikke blive hans 
Hustru, da hun havde givet en anden sit Ord. Da han nu saa hendes 
Troskab, aabenbarede han sig for hende og sagde, at han var den 
Mand, som hun for to Aar siden havde givet sin Tro.

Kamps Udtryk er ufolkelige, (sml. Fandens Hofjæger: »Har 
Du Lyst til mig, min Pige« [det typiske jyske Ord for Kær
lighedsfølelsen] med, at Heltinden her »elsker« ham), og det 
smukke Genkendelsessymbol, den brudte Ring, mangler, men 
i sin Tankegang er hans Opskrift folkelig nok: en Forher
ligelse af Heltindens Troskab mod den hæslige, paatvungne 
Bejler, hendes Trofasthed mod sit givne Ord, hvorimod Æven- 
tyrets Hverdagspersoner ikke tager det saa nøje med deres 
højtidelige Løfte. »Jo, der var rigtignok en Pjalt her i Fjor, 
der friede til hende og gav hende en Pjalt Guldring, men 
det har jo ingen Betydning«, siger Pigens Fader (himmerlandsk 
1236, Kajfas Tjener).

Særlig smukt træder hendes Troskab frem i midtsjællandsk 
1823. De to ældste Døtre kendte ham ikke, men det gjorde 
den yngste. Det faldt hende alligevel ikke ind, at han var 
hendes Brudgom; hun kunde se, at det var ham, hun for Aar 
og Dag siden havde forlovet sig med, og som var rejst bort 
for at søge sin Lykke, og det gjorde hende kun mere be
drøvet, da hun jo skulde gaa og vente efter den anden. Her 
findes heller ikke den brudte Ring som Genkendelsestegn, men 
derimod et skriftligt Bevis fra Faderens Side. Ringen finder vi 
i to af vore bedste Opskrifter til: Fandens Hofjæger og Gr. 57a, 
hvor det skrømtvise Frieri derimod ligesom i Jens Aarestrups 
Fortælling ikke findes. I Fandens Hofjæger forlanger Helten et 
Glas 01, og det kom den yngste Prinsesse med til ham. Der- 
ilag han drikker af Bægeret, lader han den halve Guldring 
falde i det. Hun tykte nok, at det gav saadan et sært Klin-
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ger, saa da han flyr hende Bægeret tilbage, faar hun jo set 
efter og finder Stykket. Saa bliver hun jo saa glad, at hun 
springer hen og flyver om Halsen paa ham. (Sml. Grimms 
Bjørnemanden). I Gr. 57 a, Den fattige Søn, frier han hos 
Kongen til den yngste Datter.

»Ak«, sagde Kongen, >det kan ikke ske; thi den lede Satan har be
gæret hende og kommer i Dag at hente hende«. Men Prinsen bad 
blot Kongen om at være ved godt Mod, og han kom hen til Prin
sessen, som sad og jamrede sig og forsøgte at trøste hende. Han fik 
hende til at sætte sig paa hans Skød; saa tog han hendes Haand og 
stak Ringen uformærkt paa Fingeren og Armbaandet paa Armen; 
og da Prinsessen saa paa sin Haand, blev hun saa forbavset og 
kunde nu se, at hun var fri for Fanden.

Vi finder heren Paavirkning fra Dragedræber-æventyrene med 
Heltens Frieri til Prinsessen før Dragekampen, hvorom ogsaa 
det sorte Klæde og senere det røde Fløjel hvormed Slottet her 
beklædes, vidner. Denne Paavirkning finder vi derimod ikke 
i den typebeslægtede E. T. Kr. 445, hvor han ligefrem giver 
sig tilkende for sin Brud. Og saaledes er det ogsaa i de andre, 
ikke her nævnte Opskrifter. Genkendelsesscenen byder ikke i 
disse noget mærkeligt; Heltindens Glæde over at have faaet den 
smukkeste Mand, hun kunde ønske sig, og Søstrenes Græmmelse 
over at have ladet Lykken gaa fra sig, nævnes. »Alting lo 
som var nær ved hende. Men de to ældre Søstre de græd 
mange modige Taarer, fordi de havde forskudt en saa fin og 
gavmild Bejler«, hedder det i Morsopskriften 57 e, Lykkepun
gen. »Hun sprang straks hen og gav hendes Brudgom et Kys, 
og nu blev der et Bryllup, der lignede noget«.

Hvor højt Menneskeskildringen i det hele staar i vore danske 
Opskrifter, som jeg n.u har gjort Rede for, vil være klart for 
enhver ved at se, hvad vor gamle Kending, Romanforfatterinden 
Hanna Irgens har faaet ud af sit folkelige Stof.

Da Ridderen om Morgenen sad ved Theebordet med sine tre 
Gratier, fortalte han dem sin fortvivlede Forfatning, og at een af 
dem maatte blive et Offer. De to yngste Frøkener besvimede; men 
Mathilde, sa^ heed den Ældste, trøstede sin Fader og tilbød sig, at 
ville arbeide Dag og Nat for ham. »Stakkels Tosse!« svarede Faderen, 
»qvindelig Flid tilvejebringer neppe det tørre Brød, og jeg er vandt 
til Skilpadde og Champagner.« Lidt efter lod Leonce sig melde. 
Ridderen tog imod ham og forestillede ham sine Døttre. De to Yngste 
besvimede igjen, men Mathilde kastede et Blik paa sin Faders sørg-
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modige Aasyn, og hendes Beslutning var fattet. »Min Herre!« sagde 
hun, og rakte Leonce den hvide Haand; »jeg elsker Dem ikke, thi 
jeg kjender Dem ikke endnu. Maaskee Tiden lader mig opdage hos 
Dem, Hjertets og Sjelens Egenskaber, der fuldkommen erstatte 
Mangelen, af hvad der ellers blænder Øjet; og, hvis De lover at 
blive min ædle Fader en god Søn, da lover jeg at blive Deres lydige 
Huustroe.« Hvor bankede ikke Leonces Hjerte af Elskov og Henryk
kelse. Han ønskede, at slutte den Yndige i sine Arme, men Frygten 
for, at kradse hende med sine lange Negle, afholdt ham derfra. 
Han drak et Glas Viin, og ilede hjem i sit Skovhuus. Fanden var 
der allerede. »Nu hurtig!« raabte han Leonce i Møde. »Her er Vindsor- 
sæbe og Eau de Cologne. Vask Dem nu, saa det har Skik, og lad 
mig barbere Dem. Siden skal jeg klippe Deres Haar og sauge Deres 
Negle af. Efter et Par Timers Forløb, saae Leonce ud som et ganske 
andet Menneske. Sundhedens Roser blomstrede paa hans Kinder 
og Uskyld og Munterhed thronede paa hans Pande o. s. v., o. s. v. 
Næste Dag kørte han hen til sin Svigerfader i den Ekvipage, som 
Fanden — »der var ædel nok til at renoncere paa den Continuation af 
deres Omgang, han forudsaa i Tidens Længde kunde have farlige 
Følger for Leonce« —, havde givet ham. »Da han tilkjendegav sig for 
Mathilde, foregivende, at hiin Forklædning, havde været foranstaltet 
for at prøve hendes Hjerte, sank hun, rødmende og elskovsfuld, i 
hans Arme, og nød den skjønneste Løn for Opfyldelsen af sine barn
lige Pligter.«

Paa en viss Maade er dette et af de mest vellykkede Steder; 
Stilen er andre Steder ganske anderledes overmalet, men al
ligevel : enhver vil dog nok instinktmæssigt føle, at Forfatter
inden har en daarlig Smag. Men hendes Menneskeskildring 
er om mulig endnu siettere; end ikke den tarveligste jyske 
Opskrift har den saa slet: ingen Forklaring af Heltindens 
Handlemaade, som i E. T. Kr. 1028 og Fra Bindestue og Kølle 
I, Nr. 8, er bedre end den ganske forskruede, vi finder hos 
Hanna Irgens. En ung Pige, der paa en saa skammelig Maade 
bliver prisgivet af sin Fader til en hæslig, snavset Landstryger, 
der har vundet ham alle hans Penge fra, hun kan ikke 
vel kalde sin Fader >ædel< — hvor meget sandere og rigti
gere er ikke Hundebrudens 3die Svar i Æventyret: »Haardere 
end haardt, er min Faders Hjærte, der gav mig hen til en sort 
Hund,« — men endnu umuligere kan hun tænke og mene om 
den Mand, der benytter sin Magt over Faderen til at tiltvinge 
sig hende: »Maaskee Tiden lader mig opdage hos Dem Hjer
tets og Sjelens Egenskaber, der fuldkommen erstatte Man-
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gelen af, hvad der ellers blænder Øjet«. Han vil være hende lige 
hæslig i Sind som i Skind; paa det ydre kunde maaske en 
Karskrubbe hjælpe, paa det indre — nej, hun gør sig ikke 
den Slags Illusioner.

Frk. Hanna Irgens har, som større Digtere end hende, faaet 
Øje paa den Poesi, der findes i Almuens Digtning; hun har 
ikke formaaet at løfte Skatten fra de gamle Dage op i Sol
lyset og udmønte dens store folkelige, etiske og æstetiske Vær
dier; hvad der lykkes for Jens Aarestrup, mislykkes totalt 
for hende, at lade Æventyrets lyse og dets mørke Heltinde 
gaa op i en højere Enhed, hendes Heltinde er hverken lys 
eller mørk, hun er blakket.

Og hvor er det ikke et »yndigt« Træk, værdigt den for
kunstlede Forfatterinde, Leonces Ædelhed, at han afholder sig 
fra at slutte den yndige i sine Arme af Frygt for at kradse 
hende med sine lange Negle. Den Slags Sentimentalitet er de 
folkelige Opskrifter fuldkommen fremmed, vi har ofte, som 
tidligere paavist, i Stedet det gribende Træk med den 
brudte Ring, som betegnende nok Hanna Irgens ikke har faaet 
noget ud af. Fejlene træder særlig grelt frem hos denne forlængst 
forglemte Forfatterinde, det tynde 01 bagefter vor poetiske 
Guldalder, Romantikens Gennembrud, men hendes Fejl, den 
udvendige Poetisering af det folkelige Stof og den drivende 
Sentimentalitet, undgaas sjældnere end man skulde tro, af de af 
vore Digtere, der har brugt vore Folkeæventyr til Æmne for deres 
Digtning, ikke blot af de ganske smaa Poeter som Børge Jans
sen (Mosekonen brygger) og Carl Ewald, men selv af de aller
største, ham, hvem Æventyrene gjorde verdensberømt, og ham, 
der dog selv har sunget:

Vandrer, om Du vil Livet forstaa, 
Lyt til de Sange, som Hytterne synger.

Føre Bevis for min Paastand vil jeg for Øjeblikket ikke; 
det vilde strængt taget kræve en hel ny Undersøgelse for hvert 
enkelt af H. C. Andersens Folkeæventyr (Rejsekammeraten og 
de vilde Syaner f. Eks.) eller Holger Drachmanns Æventyr- 
dramaer (f. Eks. Der var engang, Østen for Sol og Vesten for 
Maane), og det ligger jo ogsaa ganske udenfor denne Afhandlings 
Plan at vise, hvor forholdsvis lavt disse Digtninge staar i 
folkepoetisk Henseende i Sammenligning med det folkelige Stof.
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Hvad Hytterne virkelig synger, det faar man kun faa Steder 
dybere Kundskab om end i Tang Kristensens Æventyr, for
talt ham af de fattigste og daarligst stillede i vort Folk. Og 
at man deraf lærer »at Livet forstaa —«, det har i al Fald været 
min personlige Erfaring, idet Tang Kristensens jyske Æventyr for 
mig har været en af de rigeste Kilder til Menneskekundskab. 
Og derfor har jeg, som min Tak til vor Folkemindeindsam
lings store, uovertræffelige Mester, prøvet at fortælle om, hvad 
»Hytterne synger« i blot et enkelt af hans mange Æventyr: 
Sange om Offervillighed og Uselviskhed, om Dybsyn og Tro
skab, om Stilhed og Mildhed, de Egenskaber, som jyske 
Almuesfolk dybest har opfattet som kvindelige, Æventyrets 
Heltinde værdige.



Evald Tang Kristensens 
Forfattervirksomhed.

Ved
Gunnar Knudsen.

DE foregaaende Artikler i dette Festskrift vil sikkert have 
bragt tilstrækkeligt Vidnesbyrd om, hvor stor Betydning 

i videnskabelig Henseende man nu tillægger Evald Tang Kri
stensens Arbejde. Der vil da kun staa tilbage at give en 
Oversigt over de Bøger og Artikler, der foreligger fra hans 
Haand, nærmest for at tjene som Orientering for fremtidige 
Forskere.

En imponerende Række Bøger har han naaet at faa udgivet, 
et helt lille Bibliotek, naar de bliver samlet sammen. Rast
løs, som han har været, naar det drejede sig om Indsamling 
af Folkets Minder, har han heller ingen Umage sparet sig, 
naar det gjaldt om at faa dem udgivet i Bogform, han har 
ikke indskrænket sig til at samle Skattene, men ogsaa virket 
for, at de kunde blive frugtbringende, han har hele Tiden 
følt sig som det skrivende Mellemled mellem Fortælleren og 
Forskeren, og ved at faa den store Mængde af Samlinger 
trykt har han muliggjort deres videnskabelige Udnyttelse. Og 
det maa her ikke glemmes, at han har handlet overordentlig 
uegennyttigt paa denne Maade; som Hans Ellekilde paaviser 
i sin Artikel om ham i Lærerne og Samfundet, I, Side 54, 
kunde han sikkert have staaet sig ved selv at udnytte det 
mægtige Stof, han f. Eks. har samlet om Jysk Almueliv; 
havde hanz selv behandlet dette Stof litterært eller kultur
historisk, hvad han ingenlunde har savnet Forudsætningerne 
for, vilde han have været en berømt Mand og være blevet 
nævnt i Selskab med Mænd som Troels-Lund. Men han har 
i Almindelighed følt sig som Videnskabens Tjener, og derfor
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er det ogsaa, at man nu føler Trang til at bringe ham en ærligt 
og oprigtigt ment Tak for hans Virksomhed.

Det var 1871, Evald Tang Kristensens første Bog saa Lyset, 
det var >Jydske Folkeviser og Toner*. Han havde begyndt at 
udgive den i Smaahæfter og haabede efterhaanden ved Salget 
af disse at kunne dække Udgifterne, men det vjßte sig ikke 
at slaa til, og Professor Svend Grundtvig traadte da til og fik 
»Samfundet til den danske Litteraturs Fremme« til at yde 
Tilskud til Bogens Fuldendelse. Den Gang var der ikke mange 
Købere til Bogen, men nu er den en litterær Sjældenhed. — 
Paa et særligt Titelblad har Evald Tang Kristensen betegnet 
denne Bog som Jydske Folkeminder, første Samling. Han var 
allerede i 1871 klar over, at den, trods Vanskelighederne med 
Udgivelsen, skulde efterfølges af flere, og det er da ogsaa 
lykkedes ham at faa ialt 13 Bind udgivet i denne Række 
alene. Og der kom andre Bøger i lange Rækker, saaledes 
som det vil ses af den følgende Bibliografi.

Hele denne storslaaede Udgivervirksomhed blev iværksat 
med smaa Midler. Det lykkedes at opnaa Understøttelse fra 
forskellig Side til Udgivelse af en Del af Bøgerne, men ingen
lunde til dem alle. Men alt imedens Evald Tang Kristensen 
ufortrødent samlede videre og planlagde nye Bøger — under
tiden blev der udgivet flere Bøger samtidig — maatte han 
tænke paa at tilvejebringe Penge til den fortsatte Udgivelse, 
og det lykkedes ogsaa stadig; han arbejdede ivrigt paa at 
sælge de Bøger, kan havde faaet trykt, og naar han var paa 
Rejse, havde han gerne Tasken fuld. Det har krævet en ene- 
staaende Flid og Udholdenhed at naa saa vidt.

Uagtet der har været saa store økonomiske Vanskeligheder 
forbundet med Udgivelsen, og hvert enkelt Bind har krævet 
personlige Ofre, er det dog ejendommeligt at se, hvor helstøbt, 
hvor planmæssigt udformet det hele Livsværk ligger for os. 
En udbredt Kritik og Mangel paa Forstaaelse har ikke kun
net tvinge ham ud af de Veje, han var slaaet ind paa, men 
han har fortsat urokkeligt. Naar hans Bøger har vakt Kritik, 
er det i Reglen fordi hans Samtidige ikke har kunnet forlige 
sig med den ubarmbjærtige Realisme, der er Kendetegn paa 
hans Virksomhed. Han gengiver Folkets Minder og Tanke
gang ærligt og redeligt, som han har fundet det, men mange
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har følt sig frastødt deraf, de er mødt med visse romantiske 
Forudsætninger, som ikke har fundet Genklang i det forelig
gende. — Havde Evald Tang Kristensen ladet sig paavirke 
af denne Kritik og havde givet sig til at udgive Æventyr og 
Viser, der ;rør passende tilklippede, for at imødekomme den 
herskende Smagsretning, vilde hans Betydning for Fremtiden 
ikke have været tilnærmelsesvis saa stor som den nu bliver.

Havde Evald Tang Kristensen givet mere efter for Øjeblik
kets Krav, kunde han sikkert ogsaa naaet at faa udgivet
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Bøger paa vore store Forlag og faaet en betydelig Indtægt 
deraf. Men nu foreligger de allerfleste Bøger paa hans eget 
Forlag, gennemgaaende i en beskeden Udstyrelse, fordi han 
ikke har kunnet ofre mere paa dem. Kun et Par af dem — 
et Par Æventyrsamlinger — har efter hans Sigende bragt 
ham nogen Indtægt, de allerfleste har bragt Tab. De er gen
nemgaaende ikke trykte i store Oplag, men alligevel gemmer 
han i sit Hus ved Vejle betydelige Restoplag af mange af 
dem. Da jeg raadede ham til at udsende nogle flere Æven
tyrsamlinger, under Henvisning til, at det utvivlsomt kunde 
betale sig, rystede han paa Hovedet og sagde: »Nej, det er 
noget, de andre godt kan gøre efter mig, Samlingerne ligger 
der, og de skal nok komme ud engang, det er jeg overbevist 
om. Nej, jeg vil hellere udgive >Ole Veedfalds Levnet«, eller 
min Lægebog, det er Bøger, der aldrig kan betale sig, men 
dem kan jeg faa ud, det kan de andre maaske ikke.« Det 
er de »svage« Bøger, der har mest Brug for hans kraftige Støtte, 
de andre klarer sig nok. Det er vel ogsaa derfor, han aldrig 
har ladet sine Bøger optrykke paa ny, selv om de er udsolgt, 
for det er jo efterhaanden blevet Tilfældet med flere af dem.

Endnu udgiver han Bøger paa eget Forlag. I Aar trykker 
han Gjellerup Degnehistorie, som han ikke venter at faa solgt 
nævneværdigt af. Og som nævnt, agter han ogsaa at udgive 
Ole Veedfalds Levnet og en stor Lægebog, endvidere Livet i 
Gammelby Præstegaard 1743, og alle disse haaber han at kunne 
udsende paa sædvanlig Maade. Men han har ogsaa adskillige 
Manuskripter, som han ikke tør gøre sig noget Haab om at 
faa udgivet, deriblandt hans Livserindringer, der er et meget 
stort anlagt Arbejde, og hvoraf meget store Partier allerede 
er fuldført. Af ældre Manuskripter kan nævnes en Lydstav
ningslære, der er udarbejdet i Forening med Magister P. K. 
Thorsen og Student P. Jacobsen, endvidere et Bind af J. P. 
Hebels Fortællinger, oversat fra Tysk. Han har endelig 
paabegyndt et Register over alle sine Meddelere, og hvis del 
kunde fuldendes, vilde det være af den største Betydning for 
Forskningen, men han tror sig ikke i Stand til at kunne 
fuldende det paa egen Haand. Hvis der blev stillet Assistance 
til hans Raadighed, vilde det rimeligvis nok kunne tilveje
bringes endnu, og det burde ikke forsømmes.

ig
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I det følgende skal gives en Bibliografi — en Fortegnelse 
over hans Bøger og Artikler. En saadan er ingenlunde let 
at skaffe til Veje, fordi Hovedparten af hans Artikler er trykt 
omkring i de jydske Aviser. Det har været ganske uover
kommeligt at gennemsøge alle de Aviser, der er trykt de 
sidste 50 Aar, og det er heller ikke blevet gjort. Naar jeg 
alligevel har faaet saa mange Avisartikler med, maa jeg takke 
ham selv for det. Han har — uden at kræve mig til Regn
skab for, hvortil jeg vilde bruge Oplysningerne — givet mig 
Henvisning til en Mængde af disse Artikler og bragt mig paa 
Sporet efter andre; han har jo til Tider staaet i periodisk 
Medarbejderforhold til flere Aviser. Denne Hjælp maa jeg 
udtale min bedste Tak for, og den har gjort det muligt at 
finde ikke faa usignerede Artikler frem, og selv om ikke 
Bibliografien er blevet fuldstændig, maa det dog haabes, at 
det meste er kommet med.

Bøger og Artikler er ordnet efter Aarstal, men dog er Ord
ningen ikke absolut tidsbestemt. Inden for hvert enkelt Aar 
er Arbejderne opført i tilfældig Orden, og hvis Artiklerne 
staar i et Tidsskrift, hvis Aargang ikke falder sammen med 
Kalenderaaret (f. Eks. Husvennen, Aargang 1889—90), vil de i 
Bibliografien gerne findes under det første Aarstal, uagtet det 
undertiden er trykte i Numre, der tilhører det følgende Aar. 
Men disse smaa Afvigelser, der udelukkende skyldes praktiske 
Hensyn, vil antagelig ikke vanskeliggøre Brugen af Bibliogra
fien. De selvstændigt udgivne Bøgers Titler er trykt med 
større Skrift end Titlerne paa Artiklerne.

Der vil vel være adskillige, der efter Gennemlæsningen af 
Festskriftet vil nære Ønske om at komme i Besiddelse af 
nogle af Evald Tang Kristensens Bøger, og det vil sikkert 
ogsaa glæde ham, om nogle flere af dem kunde komme i 
forstaaende Læseres Hænder. Her vil det da være tilstræk
keligt at henvise til at skrive til Forfatteren efter dem, hans 
Adresse er Mindebo, Mølholm pr. Vejle.
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1868.
Modersmaalets Værd (Herning Avis 1868, Nr. 114; Numret mgl. i Kgl. 

Biblioteks Expl.).
En Fejltagelse (sst.).
Tidselsnak og Verdensbrak (sst. Nr. 127).
Hr. Luxus og hans Levninger (sst. Nr. 129, 135).
Til mit Fædreland, Digt (sst. Nr. 139). ?

1869.
Vintertanker, Digt (Herning Avis 1869, Nr. 28).
Fra Heden, Digt (Vestjylland eller Herning Folkeblad 1869, Nr. 9). 
Om Høsten, Digt (sst. Nr. 14).
Om Modent og Umodent i Literaturen. Forsvar for Folkeskribenter 

(Vejle Amts Folkeblad 1869, Nr. 112).
1870.

Vedtægter for Gjellerup og Omegns Arbejder- og Brugsforening (12. 
April 1870, trykt i Nørrebroes Bogtrykkeri, Kbh.).

1871.
Jgdske Folkeviser og Toner, samlede af Folkemunde, især i 

Hammerum Herred. Kbh. 1871. (Jydske Folkeminder 1.)
1875.

Til Jens Eriksen Lauritsen og Jensine Madsen paa deres Bryllups
dag d. 29de April 1875 (trykt Lejlighedsdigt).

1876.
Gamle jydske Folkeviser. Kbh. 1876. (Jydske Folkeminder 2.) 
Jydske Folkesagn. Kbh. 1876. (Jydske Folkeminder 3.)
Om vor Folkedigtnings dannende Indflydelse (Dansk Folketidende, 

udg. af Sofus Høgsbro, 11. Aarg., S. 63).
Lærermøde i Herning (Vestjylland eller Herning Folkeblad 1876, Nr. 18).

1877.
Ved G. A. Thyregods og Hustrues Sølvbryllup d. 4de Juni 1877 (2 

Sange, trykte Lejlighedsdigte.)
Folkeviserne i vore Sangbøger (Skoletidende ved R. J. Holm og P. A. 

Holm. 1877. S. 475-79).
Kritisk Anmældelse af Jens Kamp"s Bog » Danske Folkeminder* o.s.v.

(sst. S. 172-78).
To gamle Melodier (sst. S. 523—28; hertil knyttet nogle spredte Be

mærkninger om Kirkesangen; i Reg. hedder Artiklen: Om Kirke
sangen).

Forskrift-Skrivebog, udarbejdet af P. O. Mogensen, J. J. Andersen og
P. Pedersen (Anmeldelse, sst. S. 185—86).

De rædde Bejlere. Skjæmtende Æventyr? (Husvennen, udg. af N. G. 
Rom, 5. Aarg., S. 175—76).

17



244 EVALD TANG KRISTENSENS

Som Fuglene, Digt (sst. S. 279)
Et Billede fra Jyllands Vestkyst (Ude og hjemme, 1. Aarg„ S. 6-7). 
OmÆventyrfortælling og Sv. Grundtvigs DanskeFolkeæventyr (Højskole

bladet 1877, Nr. 48 og 49).
Gaader (Børnenes Blad 1877, Nr. 3, 4, 10, 13, 17, 20).
Ordsprog (sst. Nr. 5).
Bitte-Per, Langøkse og Bredskovl. Æventyr (sst. Nr. 6).
Meddelelse om C. A. Thyregods Sølvbryllup (Viborg Stifts Folkeblad 

1877 Nr. ?).
Beskjæftig else i Vinteraftenerne (sst. Nr. 30).
Ved Aarsskiftet, Digt (Viborg Stifts Morgenblad 1877, Nr. 1).
Tre Skibbrudnes Hændelser (Viborg Stiftstidende 1877, Nr. 73).
En Dag i Bondens Hjem i de vestjydske Hedeegne (sst. Nr. 82). 
Levende Kildespring (sst. Nr. 93).
Ildebranden i Faarup (sst. Nr. 102).
Jens Harpøth (sst. Nr. 104).
To Skrivelser fra 1820 (sst. Nr. 110).
Apotekervand og Prokuratorblæk (sst. Nr. 129).
Højremænd (sst.).
Et lille Bidrag til Agerbrugets Historie (sst. Nr. 270).
Børnenes Julesang, Digt (sst. Nr. 301).
Julemorgen, Digt (sst.).
Ved Aarsskiftet, Digt (sst. Nr. 305).

1878.
Et maaske unødvendigt Gjenmæle (Skoletidende, udg. af R. J. Holm 

og P. A. Holm. 1878, S. 54—56).
Per Matros, Folkeæventyr, fortalt af Frøken Johanne Futterup (Hus

vennen, udg. af N. G. Rom. 6. Aarg. S. 356—59, 365—67, 373—76).
Tiden lider, Digt (sst. S. 103).
Sommer paany, Digt (sst. S. 230 - 31).
Præstehistorier (Højskolebladet 1878, Nr. 23 og 24).
Om at spise Blod (sst. Nr. 25).
En Ræv bag Øret, Æventyr (Børnenes Blad 1878, Nr. 4).
Beskrivelse af nogle Børnelege (sst. Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20).
De tre Kjendetegn, Æventyr (sst. Nr. 10).
Den hvide Kat, Æventyr (sst. Nr. 12).
Børnerim, Bogstavremse (sst Nr. 21, 22).
Smaatræk fra Naturen (sst. S. 347, 380).
Den kristelige Børnelærdom (Anmeldelse, Viborg Stiftstidende 1878, 

Nr. 85).
Til Biskop j/Swane, Digt (sst. Nr. 100).
En lille Udflugt paa Herningbanen (sst. Nr. 106).
Pastor J. Larsens Død (sst. Nr. 132).
Pastor J. Larsens Begravelse. 2 Digte (sst. Nr. 137).
I Efteraaret 1878 (sst. Nr. 239).
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Edvard Eggleston (Anmeldelse, sst. Nr. 278).
Nogle gamle Skrivelser fra Vester Hornam (sst. Nr. 286). 
Juleaften 1878, Digt (sst. Nr. 300).

1879.
Dansk Billed ABC og
Ny Billed ABC. Kbh. 1879, N. C. Roms Forlag. (Çîogle Smaa- 

vers i denne Bog er dog forfattede af Lærer Emil Sauter, 
men Bogen er skrevet af E. T. Kristensen; Rom har kun 
ordnet lidt ved Stoffet.)

Om Grove Kirke (Saml, til jydsk Historie og Topografi VII, S. 360). 
Til Kukmanden kom. Jysk Skjæmteæventyr (Folkets Almanak 1879). 
Hedebjærg, En Bog for Ungdommen af Arthur Feddersen (Anmel

delse; Skoletidende, udg. af R. J. Holm og P. A Holm, 1879, S. 
109-110).

Læsebog for Børneskolens yngre Klasser, ved M. Abrahamsen og 
Emanuel Henningsen (Anmeldelse; Husvennen, udg. af N. C. Rom, 
7. Aarg. S. 39-40).

Islandske Folkesagn og Æventyr. Paa Dansk ved Carl Andersen (An
meldelse, sst. S. 127—28).

Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig. Ny Samling (Anmeldelse; 
Højskolebladet 1879, Nr. 5).

Lidt mere om vore Blomsters Navne (sst. Nr. 10).
Et lille Dagbogs-Brudstykke (sst. Nr. 46, 47, 50).
Smaatræk fra Naturen (Børnenes Blad 1879, Nr. 14, 23, 24). 
Lille og stor, Digt (sst. Nr. 16).
Beskrivelse af nogle Børnelege (sst. Nr. 3, 4, 6, 9, 10, 13,19, 20, 21, 23). 
Prinsessens Spejl, Æventyr (sst. Nr. 2).
Opgave (sst. Nr. 6).
Gaade (sst. Nr. 22).
Spørgsmaal (sst. Nr. 21).
Nytaar 1879, Digt (Viborg Stiftstidende 1879, Nr. 1).
Ogsaa et Tiggerbrev (sst. Nr. 21).
Dansk Ordsprogsskat (Anmeldelse, sst. Nr. 23). 
Den forbedrede Hønseavl (Anmeldelse, sst. Nr. 30). 
Bondehistorier (sst. Nr. 34, 35).
E. Christiani: Hvad jeg talte med mine Konfirmanter om (Anmeldelse, 

sst. Nr. 36).
Guder og Mennesker (Anmeldelse, sst.).
Stanget af en Stud (sst. Nr. 56).
Fortvivlet Gjerning (sst.).
J. Clausen: Lyriske Digte (Anmeldelse, sst. Nr. 59).
H. C. Frederiksen: Barndom og Kristendom (Anmeldelse, sst.) 
Husprokuratoren (Anmeldelse, sst. Nr. 65).
Endnu et Stykke om Legestuerne (sst. Nr. 66).
Erik Bøgh : Fra Sorrento. — Ny gejstlig Stat — Populære Smaaskrifter

(Anmeldelse, sst. Nr. 77).
17*
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Bevingede Ord (Anmeldelse, sst. Nr. 107).
Praktisk Vejledning i Rodfrugtdyrkning — Lupinen som Markfrugt 

(Anmeldelse, sst. 113).
Fra min Paaskeudflugt (sst. Nr. 115, 116).
Sex Foredrag af Rudolf Schmidt (Anmeldelse, sst. Nr. 117).
Tre af mine Venner (Anm. sst. Nr. 128).
Om Sommer-Staldfodringen (Anmeldelse, sst. Nr. 130).
Viborg Latinskoles Udflugt (sst. Nr. 133).
Den lille Brændevinshader (Anmeldelse, sst. Nr. 134).
Filantropisk Ugeblad — Kommunal Hjælpsomhed (sst. Nr. 136).
Arbejde og Taksigelse — Det er godt at haabe (Anmeldelser, sst. Nr. 140). 
Pragfredens Artikel V — Kristelige Smaastykker — Dagligt Brød — 

Gjensyn (Anmeldelser, sst. Nr. 168).
Breve fra KJøbenhavn (sst. Nr. 193, 199, 204, 209, 216).
Konfirmationsgave — Kristelige Betragtninger — Under Hjemmets Tag 

(Anmeldelser, sst. Nr. 222).
P. M. Lund : Den hellige Historie — Der er en Gud — Snorre Sturlesøn 

(Anmeldelser, sst. Nr. 243).
Dr. H. F. Rørdam : Fra Universitetets Fortid — Skolebørnenes egen 

Sangbog (Anmeldelser, sst. Nr. 264).
Joakim Larsens Læsebog (Anmeldelse, sst. Nr. 277).
Poesi i gamle Dage (sst. Nr. 289).
Wisbechs, Folkets og Flinchs Almanak 1880 (sst. Nr. 292).
Frugthavedyrkningen — Blomstervennen — Sange til Brug i Skoler 

(Anmeldelser, sst. Nr. 293).
Edv. Er slev, Geografi — Kristelig Sangbog — Tale ved Universitetets 

Jubilæum — C. L. Petersen, Tegneøvelser — Hører alle og dømmer 
selv (Anmeldelser, sst. Nr. ?).

1880.
Sagn fra Jylland. Kbh. 1880. (Jydske Folkeminder 4.)
Et Dokument fra Ørregaard (Saml, til jydsk Historie og Topografi 

VIII, S. 92).
Skyttens Løgne. Jysk Skjæmteæventyr (Flinchs Almanak 1880).
En Taskenspillerspøg (Folkets Almanak 1880).
Et og andet — Kundskabsrig og erfaren, Indisk Fabel — Bugtaleren 

Le Comte (sst.).
Bjærgmandens Salve. Jysk Folkesagn (sst.)
Svenskernes Hævn. Jyske Sagn (Danebrog, Ugeblad for Hær og Flaade 

1880-81, S. 111-12).
Et Par Ord om Soldaterlivet forhen og om Rømningsmændene (sst. 

S. 365 -68).
Danske Folkeeventyr ved Jens Kamp (Anmeldelse, Højskolebladet 1880, 

Nr. 24).
Folkdiktning af Eva Wigström (sst.).
Peder Smed (Anmeldelse, sst. Nr. 28).
Skriftlæsningsbog af M. og S. Abrahamsen (Anmeldelse, sst. Nr. 41).
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Stærke Folk (Børnenes Blad 1880, Nr. 4).
Indbydelse til et Bryllup (sst. Nr. 5).
Bitte Virp, Æventyr (sst. Nr. 14).
Lidt fra Gangetabellens Omraade (sst Nr. 16).
En uheldig Jærnbanekjørsel (sst. Nr. 18).
Lidt fra Skoven (sst. Nr. 22, 23).
Lidt om Jagten i gamle Dage (Viborg Stifts Folkeblad X880, Nr. ?). 
En Klage over resterende Degnekorn (sst. Nr. 227, Numret mgl. i Kgl. 

Biblioteks Expl.).
Ved Aarsskiftet, Digt (Viborg Stiftstidende 1880, Nr. 1).
Om Løjtnant Tønder (sst. Nr. 6).
Lidt fra en Julerejse (sst. Nr. 58).
Endnu mere om Graa Kapel (sst. Nr. 70).
Af rem Syrers Digte (Anmeldelse, sst. Nr. 83).
Stemninger og Strofer — E. Christiani: En ny Textrække — Martin 

Luthers Levnet — O. Funkes Husandagtsbog (Anmeldelser, sst. Nr. 99).
P. E. Blume: Prædikener — Højbjerg og Rasmussen, Skjønliteratur 

— K. E. Franzos: Ung Kjærlighed (Anmeldelser, sst. Nr. 125).
Et Overfald paa en Herredsfoged (sst. Nr. 203).
Lidt fra Thjele Sogn og Omegnen (sst. Nr. 228, 229).
Syn over Gaarde i Kvorning 1682 (sst. Nr. 237).
Th. C. Cyprianus: Kirkens Enhed — K. Krogh-Tonning: Troeslære

(Anmeldelser, sst. Nr 250).
Fra gamle Dage (sst. Nr. 252, 254, 274).
Billeder uden Ramme — Pave og Reformator — Valdemar Atterdag

(Anmeldelser, sst. Nr. 291).
Juleaften 1880, Digt (sst. Nr. 306).

1881.
Æventyr fra Jylland. Kbh. 1881. (Jydske Folkeminder 5.)
Ved Afskedsfesten for C. A. Thyregod d. 25de Maj 1881. 2 Sange (trykte 

Lejlighedsdigte).
Skoven i Krigstid (Saml, til jydsk Historie og Topografi VIII, S. 286). 
Skjælmen paa Mols. Jysk Skjæmteæventyr (Folkets Almanak 1881). 
Ved Barnesengen, Digt (Husvennen, udg. af N. C. Rom, 9. Aarg., S. 51). 
En Indsigelse (Højskolebladet 1881, Nr. 37).
Prover af jyske Landskabsmaal (sst. Nr. 22, 40, 43, 50, 51).
Jordefrø (Svar, sst. Nr. 34).
Et praktisk Vink (sst. Nr. 44).
To jyske Rim (Svar sst.)
Et Udvalg af Historier for Bôrn (Anmeldelse, sst. Nr. 49). 
Rejseskildringer af C. C. Lorentsen (Anmeldelse, sst. Nr. 50).
Smaa Kunststykker (Børnenes Blad 1881, Nr. 16).
Jysk Æventyr (sst. Side 187).
En Forhaandsreklame for Æventyr fra Jylland. Dat. August 1881. 

2 Sider 8Y2. Trykt hos Konrad Jørgensen, Kolding.
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1882.
Steen Steensens Blichers Liv og Gjerning, kortelig fremstillet af 

Evald Tang Kristensen og M. A. S. Lund. Kbh. 1882.
Afskrift af et Ridemandstog (Saml, til jydsk Historie og Topografi 

IX, S. 40).
Om Mistænktes Frigjørelse ved Ed (sst. S. 184).
Den uvillige Bonde. Jysk Skjæmteæventyr (Flinchs Almanak 1882).
En Retssag om ulovligt Fiskeri (Nordisk Tidsskrift for Fiskeri, 7. Aarg., 

1882, S. 226—31).
L. Thomsen : Mads Koldkurs Fiskefangst (Fiskeritidende, udg. af Arthur 

Feddersen, 1882, S. 161—63).
Steen Blichers Fader (Illustreret Tidende, 24. Aarg., Nr. 1202).
Et jysk Vers (sst.)
Smaatræk om St. St. Blicher (sst.)
Prover af jyske Landskabsmaal (Højskolebladet 1882, Nr. 30, 31, 33, 

39, 52, 56,* 60, 66, 78, 87).
Svenske Minder fra TJust (Anmeldelse, sst. Nr. 70).
Optegnelser paa Vendelbomaal (Anmeldelse, sst. Nr. 78).
St. St. Blichers Liv og Gjerning (sst. Nr. 81).
Endnu et Stykke om Nadverbrødets Brydelse (sst. Nr. 83).
Sprogets vilde Skud (Anmeldelse, sst. Nr. 83).
Svenska folksåg ner (Anmeldelse, sst. Nr. 95).
Julenat og Julemorgen, Digt (Viborg Stifts Folkeblad 1882, Nr. 300).

1883.
Sagn og Overtro fra Jylland. Kbh. 1883. (Jydske Folkeminder 6.) 
Aftryk af en Kunstbog. En bog om adskilligt Videnskaber som til 

Hør Mig Casper Pedersen av Høybærg 1785 den 7. April. Viborg 
1883 (Særtryk af J. Fm. 6).

Nogle Afskrifter vedrørende Vingegaard, Viskumgaard m. m. (Saml, 
jydsk Historie og Topografi IX, S. 204).

Tre Skjælmer narres. Jysk Skjæmteæventyr (Folkets Almanak 1883). 
Prover af jyske Landskabsmaal (Højskolebladet 1883, Nr. 2, 45, 50). y 
Om vore Blades Røgt af Modersmaalet (sst. Nr. 31).
Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok (Anmeldelse, 

sst. Nr. 38).
Strøbemærkninger om Landsby kirkernes Udstyrelse (sst. Nr. 44).
En Bemærkning til en Boganmeldelse (sst. Nr. 46). 
Opfordring (sst. Nr. 84).
Svar til Hr. Peter Svegård (sst. Nr. 99).
Opraab til danske Mænd og Kvinder (sst. Nr. 102).
Foreløbigt Sifar til Hr. Peter Svegård (sst. Nr. 110).
Svar paa Forespørgsler (sst. Nr. 111).
Meddelelse om Foredrag (sst. Nr. 110 og 113).
Svar til Pastor Hans Dahl (sst. Nr. 113, 128).
C.Sørensen-Thomaskjær'. Norre Smaafaatellinge aa Wisse (Anmeldelse, 

sst. Nr. 122).
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1884.
Æventyr fra Jylland. 2den Samling. Viborg 1884. (Jydske 

Folkeminder 7.)
Skattegraveren. Et tidsskrift udgivet af Dansk Samfund til 

indsamling af folkeminder ved E. T. Kristensen. I-II. Kol
ding 1884. ?

Den glemte Kjæreste. Gammelt dansk Æventyr (Børnenes Juleroser 
1881 S. 15-19).

Den sunkne'Borg (N. C. Rom: Læsebog for Børneskolens Mellem
klasser, Kbh. 1884, S. 130).

Tre store Sten (sst. S. 130—31).
Dans i Højen (sst. S. 131).
Præstens Bekymring (sst. S. 134—35).
Jul og Nød (sst. S. 136).
Skjælmen paa Mols (sst. S. 143—51).
Vore Fædres Juleskikke og Julelege (Sigurd Müller: En Julebog, 1884, 

S. 57—77).
Noget om Videnskabeligheden i Folkemindesamfundet (Højskolebladet 

1884, Nr. 1).
Folkeminders Stedfæstelse (sst. Nr. 45).
End mere om Stedfæstelse (sst. Nr. 85).
Valghandlingen i Søndervinge (Viborg Stifts Folkeblad 1884, Nr. 154. 

157, 158, 159).
1885.

Skattegraveren. Et Tidsskrift. III-IV. Kolding 1885.
Ved Dagmar G. F. K. V. A. Engelsteds Jordefærd Langfredag 1885 

(2 Sange, trykte Lejlighedsdigte).
Ved Bager Peder Kellers og Hustru Kathrine Kellers Sølvbryllup 29de 

August 1885 (trykt Lejlighedsdigt).
Om Adelvejen mellem Randers og Viborg (Saml, til jydsk Historie og 

Topografi X, S. 294).
Skjæmte-Sagn og Æventyr (Danmarks Almanak 1885}.
Strejftog hist og her I (Ugens Nyheder, 4. Aarg. 1885, S. 398—99, og 

flere Artikler sst.).
Et Andragende fra danske Lærere (Højskolebladet 1885, Nr. 41).

1886.

Sagn og Overtro fra Jylland. 2den Samlings 1ste Afdeling, 
Kolding 1886. (Jydske Folkeminder 8.)

Skattegraveren. Et Tidsskrift. V-VI. Kolding 1886.
De frelste Prinsesser. Jysk Folkeæventyr (Folkets Almanak 1886). 
Politikens Lejrkorrespondent (Højskolebladet 1886, Nr. 6).
Jylland, Studier og Skildringer af E. Erslev (Anmeldelse, sst. Nr. 51).
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1887.
Skattegraveren. Et Tidsskrift VII-VIII. Kolding 1887.
Vindt Mølle og dens Ejere. Viborg 1887.
Ved P. Christensen Petersen og Kirsten Christensdatlers Guldbryllup 

i Vindt Mølle d. 5te Maj 1887 (trykt Lejlighedsdigt).
Heden (Danmark i Skildringer og Billeder ved M. Galschiøt I, S. 

396-436).
De tre Troldhøje. Jysk Folkeæventyr (Folkets Almanak 1887).
Nogle jyske Sagn fra Hoveritiden (Illustreret Tidende, 29. Bd., S. 455). 
C. M. C. Kvolsgaard: Fiskerlivet i Vester-Han Herred (Anmeldelse, 

Højskolebladet 1887, Nr. 4).
Bidrag til nørrejysk Lydlære af P. K. Thorsen (Anmeldelse, sst. Nr. 20). 
Strejftog hist og her (sst. Nr. 26, 27, 47).
Noget mere om Tørken (sst. Nr. 31).
Et Blad af den indre Missions Historie (sst. Nr. 32).
Som Efterslæt (til H. J. Dahlstrøm) (sst. Nr. 44).
Æventyrets Dyreverden af Ingvor Bondesen (Anmeldelse, sst. Nr. 49).

1888.
Sagn og Overtro fra Jylland. 2den Samlings 2. Afdeling. Kolding 

1888. (Jydske Folkeminder 9.)
Prøver af Jyske Landskabsmål. Kolding 1888. (Særtr. af J. Fm. 9.) 
Danske folkeæventyr optegnede af Folkemindesamfundets med

lemmer og udarbejdede af Evald Tang Kristensen. Viborg 1888.
Skattegraveren. Et Tidsskrift. IX-X. Kolding 1888.
Kjelds Narrerier. Jysk Skjæmteæventyr (Wisbechs Almanak 1888). 
Bjærgmanden som Fadder. Jysk Sagn (Folkets Almanak 1888).
Bondens Klage. Sjællandsk Skjæmtesagn (Husvennen, udg. af N. C. 

Rom, 16. Aarg., S. 35).
Smaatræk fra Kjæltringernes Liv (sst. S. 57—58, 66, 73—74).
Gavstrikker og Særlinge. Smaatræk fra jysk Bondeliv (sst. S. 166—67, 

170-71).
Billeder af det jyske Landboliv (Vort Landbrug 1888, S. 401, 427, 447, 

490, 505, 555, 569).
Nogle jyske Sagn fra Hoveritiden (Illustreret Tidende, 29. Aarg., Nr. 38). 
Strejftog hist og her (Højskolebladet 1888, Nr. 34, 35).
Beretning om Molboerne (Anmeldelse, sst. Nr. 42).
Love for Hadsten og Omegns Foredragsforening (26. Nov. 1888, trykt 

i Sjodt & Weiss’ Bogtrykkeri i Kolding).
/

1889.
Sagn og Overtro fra Jylland. 100 gamle jyske Folkeviser, 

samlede af Folkemunde. Viborg 1889. (Jyske Folkemin
der 10.)
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Nogle Efterretninger om Herregaarden Lerchenfeldt’s (Bonderup’s) 
ældre Historie. Viborg 1889.

Skattegraveren. Et Tidsskrift. XI-XII. Kolding 1889.
*Lige Børn leger bedst* (Den nye Almanak, af Anton Nielsen, 1889). 
Klog paa Fuglesang og Ormeklang. Æventyr fra Sydjylland (Hjem

mets Almanak 1889).
Den tro Jens Søvrensen (Folkets Almanak 1889). z
Tre gode Raad. Æventyr fra Skanderborg-Egnen (sst.)
Hvordan Onkel Moses solgte Æg. En amerikansk Historie (Husvennen, 

udg. af N. G. Rom, 17. Aarg., S. 403).
I Anledning af Stykket om Folkemindesamfundet (Højskolebladet 1889, 

Nr. 7).
Noget om Retskrivningssagen (sst. Nr. 27).

1890.
Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, 

ordspil og samtaleord. Kolding 1890.
Mikkel Skrædders Historier. Viborg 1890.
Efterslæt til Skattegraveren. Kolding 1890.
Degnehistorier (Skolens Aarbog ved E. Smith, 1890, S. 64—69).
En Sygeberettelse (Husvennen, udg. afN. G. Rom, 18. Aarg., S. 50—51). 
Lidt af min Faders Fortællinger. Efter en Lærers Meddelelser (sst. S. 158). 
Barnet og Bækken, Digt (sst. S. 283).
Gamle Minder fra Ulfborg (sst. S. 201 - 03).
Folkeskikke i Salling i første Halvdel af dette Aarhundrede (sst. S. 

314-15).
Sandhed staar sig længst, Æventyr (Højskolebladet 1890, Nr. 52). 
Fabjærg Kirkeklokke (Skive Folkeblad 1890, Nr. 72).

1891.
Gamle Viser i Folkemunde. 4de Samling. Viborg 1891. (Jyske 

Folkeminder 11.)
Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, som det er 

blevet ført i mands minde, samt enkelte oplysende side
stykker fra øerne. 1ste—4de afdeling. Kolding 1891—1893. 
5te—6te afdeling. Kolding 1893—94.

Øen Holmsland og dens Klit, beskrevet, særlig med kultur
historisk Hensyn. Viborg 1891.

Øen Anholt i sagn og sæd efter gamle folks mundtlige med
delelser. Kbh. 1891.

Mosekonen brygger. Æventyr og Legender samlede af Evald 
Tang Kristensen, fortalte af Børge Janssen. Med Tegninger 
af danske Kunstnere. Kbh. 1891.
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Sang ved Blicher- og Grundlovsfesten i Skydepavillonen i Randers 
d. 5te Juni 1891 (trykt Lejlighedsdigt).

Den jyske Bondes festlige Sammenkomster, saaledes som de har været 
holdte i Mands'Minde (Jylland, Maanedsskrift red. af Fr. v. Jessen, 
1891-92, Side 12—15, 45-49, 74-77, 108-111, 161-164, 241—244, 
336-342).

Et Par utrykte Digte af Niels Andersen (sst S. 209—14; en Rettelse 
hertil sst S. 376).

En Hyrt i Ty. Omarbejdet efter S. K. Overgaards Manuskript (sst. 
S. 371-76).

Jyske Stednavne (sst. S. 296 —98).
Kjæltringliv (Illustreret Tidende, 32. Aarg., Nr. 26 og 27).
Strejftog hist og her (Højskolebladet 1891, Nr. 5, 6).
En Viis få di onng, Digt (sst. Nr. 16).
Almuens Juleskik (Viborg Stiftstidende 1891, Nr. 6).
Almuens Juletro (sst. Nr. 10, 11, 26).
Retsforhold i Salling i dette Aarhundrede (sst. Nr. 30, 31).
Bibelske Skildringer — C. F. Reiser: Rdebrandshistorie — Sigurd Vi

king : Samson fra Ryttervagten — Andreas Hofer — Chr. Ludvigsen : 
Kemi i Praxis (Anmeldelser, sst. Nr. 77).

Et Sagn (sst. Nr. 78).
Prinsessen hos Fugl Føniks (Randers Dagblad 1891, Nr. 2, 3, 4).

1892.

Danske Sagn, som de har lydt i folkemunde. Udelukkende 
efter utrykte kilder, samlede og til dels optegnede af Evald 
Tang Kristensen. 1. Afdeling. Bjærgfolk. Aarhus 1892.

Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke optegnede efter Folke
munde til lærerigt Exempel og megen Fornøjelse for nu
værende og vordende Pædagoger. 1ste Samling. Aarhus 1892. 

Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede for
tællinger. Samlede af folkemunde. Viborg 1892.

Til læserne (Skolebladet, Nykøbing paa Mors 10. Aarg. Nr. 11. — E T. 
Kristensen var Medredaktør af dette Blad 18A—,6/n 1892).

Ved en fortsættelsesskoles overtagelse af en ny bestyrer (Digt: »Hvis 
skolen skal blive til folkegavn«, sst.).

Fra kirke og skole (sst.).
Opfordring (sst.).
Fra kirke og skole i ældre tid (sst. Nr. 12).
Skolemødet i Århus 3. og 4. pinsedag (Mærket: En tilhører, sst. Nr. 13). 
Mikkel Rævs Frokost. Dyrefabel fra Hvetbo Herred (Folkets Almanak 

1892).
Skønborg Slot. Æventyr fra det sydlige Jylland (sst.).
Vore Sagn om Holger Danske (Søndagsbladet, 1. Aarg., S. 285—86). 
Juleaften paa Landet (sst. S. 406—07).
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Et Tilsvar (i Anl. af Anm. af Kuriøse Overhøringer, Aalborg Stiftstidende 
1892, Nr. 260).

Breve fra Vendsyssel (sst. Nr. 266, 286).
Slesvigske Bøndergaarde af R. Mej borg (Anmeldelse, Viborg Stiftstidende

1892, Nr. 201).
Krischan Wehnkes Æventyr (Anmeldelse, sst. Nr. 203).
Om Rodfrugtdyrkning (Anmeldelse, sst. Nr. 213). /
Et gjenstridigt Sogneraad (Randers Dagblad 1892, Nr. 215\
Smaatteri fra Valget i Skjoldelev (Aarhus Folkeblad 1892, Nr. 107). 
Meddelelser om Fællesspisningen ved Skolemødet i Aarhus i Pintsen — 
>7 Vennelyst* — (sst. Nr. 131).
J. Jacobsen : Bønder og Arbejdere — A. Conan Doyle: Gudens Øre (An

meldelse, sst. Nr. 300).
Selskabslivet, Digt (sst. Nr. 303).

1893.

Danske Sagn, 2den Afdeling. Ellefolk, Nisser og adskillige 
Uhyrer, samt religiøse Sagn, Lys og Varsler. Aarhus 1893.

Søren Thomsen Mogensen og Ane Kirstine Thomsens Sølvbryllup i 
Vinterslev d. 1ste Dec. 1893 (trykt Lejlighedsdigt).

V. Jastraus Irske Sagn og Æventyr (Anmeldelse, Højskolebladet 1893, 
Nr. 6).

En Indsigelse (i Anl. af Anm. af Kuriøse Overhøringer, Jyllandsposten
1893, Nr. 16).

Endnu et Par Ord (sst. Nr. 30).
Oplysningens Mærker (Dannebrog 1893, Nr. 184).
Forbrand (Randers Dagblad 1893, Nr. 104).
Om hovedløse Spøgelser (sst. Nr. 107).
En Folkefest (sst. Nr. 115).
Lidt mere fra Festen paa Skamling (sst. Nr. 117).
To Præste-Gravskrifter (sst. Nr. 184).
Jyllands gamle Volde og Diger (sst. Nr. 195).
Jyllands gamle Skanser og Lejrpladser (sst. Nr. 227, 228).
Tobias's Sønner's Fader. Digt (Aarhus Folkeblad 1893, Nr. 22).
En Henvendelse til Aviserne med Tilbud om Artikler om Folkeminder. 

Dat. Hadsten 2B/s 1893. 1 Side 8y°.

1894.
Ved Indvielsen af Hadsten Haandværkerforenings Lystanlæg d. 5te 

August 1894 (trykt Lejlighedsdigt).
Ved Aarsskiftet 1893—94, Digt (Randers Dagblad 1894, Nr. 1).
Hilsen fra en Rander s-Eg ns Bonde til Landmandsforsamlingen. Digt 

(sst. Nr. 144).
Til Julen 1894, Digt (sst. Nr. 298).
Ved Aarsskiftet 1894—95 (sst. Nr. 302).
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1895.
Æventyr fra Jylland. 3die Samling. Viborg 1895. (Jyske 

Folkeminder 12.)
Danske Sagn. 3die Afdeling. Kjæmper. Kirker. Andre stedlige 

Sagn. Skatte. Silkeborg 1895.
Smaadigte af en jysk Bondepige. Udgivne af Evald Tang Kri

stensen. Kolding 1895.
Niels Larsens og Gjertrud Marie Pedersdatters Guldbryllup i Vet d. 

Ilte Dec. 1895 (trykt Lejlighedsdigt).
Træk af Hoverilivet paa Frisenborg Gods i Slutningen af forrige og 

Begyndelsen af dette Aarhundrede. Efter Meddelelser af P. C. Hum- 
meluhr (Aarbog for dansk Kulturhistorie 1895, S. 132—55).

Biskoppen og hans Røgter (Randers Dagblad 1895, Nr. 203). 
Et Spøgelse i Randers (sst. Nr. 205).

1896.
Danske Sagn. 4de Afdeling. Personsagn. Aarhus 1896.
Danske Dyrefabler og Kjæderemser. Aarhus 1896.
Danske Børnerim, Remser og Lege. Aarhus 1896.
Fra Bindestue og Kølle. Jyske Folkeæventyr, 1ste Samling. 

Kbh. 1896.
Strid om Kirkestole (Aarbog for dansk Kulturhistorie 1896, S. 107—22). 
Den kloge Dronning. Eventyr fra Vestjylland (Folkets Almanak 1896). 
Den kønneste Kone. Eventyr fra Broager i Sundeved (sst ).
Paa Sølvborg Slot. Eventyr fra Vestjylland (sst.).
Billeder af Natur og Folkeliv i Nordvest-Sailing (Søndagsbladet, 5. Aarg., 

S. 2-3 og 10—11).
1897.

Æventyr fra Jylland. 4. Samling. Aarhus 1897. (Jyske Folke
minder 13.)

DanskeSagn. 5te Afdeling. Spøgeri og Gjenfærd. Silkeborg 1897. 
Bindestuens Saga. Jyske Folkeæventyr. Kbh. 1897.
Fra Bindestue og Kølle. 2den Samling. Kbh. 1897.
Anders Skygge (Aarbog for dansk Kulturhistorie 1897, S. 125—39).
Sang ved en selskabelig Sammenkomst (Walkommen, Gaatfaalkens, aa 

sæt jær no nie; Søndagsbladet, 6. Aarg., S. 256).

1898.
Fra Mindebo.' Jyske Folkeæventyr. Aarhus 1898.
En Veterans Oplevelser. Vejle 1898.
Bondeliv i Sabro Herred for 50 Aar siden. Paa Grundlag af P. C. 

Hummeluhrs Optegnelser (Aarbog for dansk Kulturhistorie 1898. 
S. 77-115).
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Dug, Helmis og Prygl-Lystig, Eventyr (Folkets Almanak 1898).
Vore Eventyrfortællere. Niels Frederiksen Skov (Prinsessen i England) 

— Maren Jensdatter (De tavse Folk — Kærestevalget) (sst)
Visesangere og Æventyifartællere i Jylland (Illustreret Tidende, 40. 

Aarg, Nr. 3).
En Indsigelse (Politiken 1898, Nr. 254).
Om Musæumssagen (Vejle Amts Folkeblad 1898, Nr. 1^1).
Molbo- og Aggerbohistorier (aftrykt i Jacob Zeuner, Almanak for 1898, 

Aarhus).
St. Blichers Afhandlinger (Vejle Amts Avis 1898, Nr. 172).
En gammel Veterans Oplevelser (sst. Nr. 214, 226).
Fra gamle Dage, I. En Præsteindberetning om Vejle og Hornstrup 

Aar 1638 (sst. Nr. 272).
1899.

Vore Fædres Kirketjeneste, belyst ved Exempler, optegnede 
efter Folkemunde. Med et Tillæg om Præster og Degne og 
Studenter. Aarhus 1899.

Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke. 2den Samling. Aarhus 1899. 
St. St. Blicher: Skizzer og Bladartikler. Samlede og udgivne 

af Evald Tang Kristensen. 1. Samling. Vejle 1899. (Feuille
ton til Vejle Amts Folkeblad.)

Tvillingbrodrene, Folkeæventyr (Folkets Almanak 1899). 
Gamle Almanakker (Vejle Amts Folkeblad 1899, Nr. 211).
Sagn fra Skibed Sogn (sst. Nr. 294).
Et Provstevalg i Nørvang Herred (sst. Nr. 296).
De syges Jul, Digt (sst. “/« 1899).
Juleskik og Juleleg (sst.)
Gadenavne (Vejle Amts Avis 1899, Nr. 177).
Ad Vandelbanen (sst. Nr. 180).
>Særtog* (sst. Nr. 181).
C. C. Haugaard (sst. Nr. 185).
Talemaader fra Vejle-Egnen, I (sst. Nr. 197).
Danske Folkeviser (sst. Nr. 224).

1900.
Danske Sagn. 6te Afdelings 1ste Halvdel: Djævlekunster, kloge 

Mænd og Koner. Aarhus 1900.
Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. Tillægsbind I-II. 

Aarhus 1900—02.
Danske Skjæmtesagn, samlede af Folkemunde. 1ste Samling. 

Aarhus 1900.
Fra Sabro Herred i første Halvdel af dette Aarhundrede. Paa Grund

lag af P. C. Hummeluhrs Optegnelser (Aarbog for dansk Kultur
historie 1900, S. 57—85).

Noget for Turister (Vejle Amts Folkeblad 1900, Nr. 3).
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Hellig-tre-Kongers Skik (sst. Nr. 5).
Hellig-tre-Kongers-Stjærnen (sst. Nr. 7).
Boganmeldelse (sst. Nr. 15).
Folketro om Skjærtorsdag og Langfredag (sst. Nr. 87).
Thyregods Gravskrift over sig selv. Skrevet 1847 (sst. Nr. 152).
Hvad förstaas ved Sagn? (Vejle Amts Avis 1900, Nr. 2).
Et interessant Fund (sst. Nr. 72).
Fra gamle Dage, II. Nogle Kirkesyn (sst. Nr. 85).
Et gammelt Signet (Silkeborg Avis 1900, Nr. 126).

1901.
Danske Sagn. 6te Afdelings 2den Halvdel: Hekseri og Syg

domme. Aarhus 1901.
Et Hundrede gamle danske skjæmteviser. Aarhus 1901.
Mit Besøg ved Kong Svends Grav (Silkeborg Avis 1901, Nr. 151). 
Den stjaalne Præsteg aard (Vejle Amts Folkeblad 1901, Nr. 9).
C. A. Thyregods Testamente (sst. Nr. 259).

1902.
Om gamle Folks Villighed til at fortælle for mig (Jydsk Stævne, v. 

Jeppe Aakjær, Aarhus 1902, S. 128—38).
Knud Fut (Fræ wor Hjemmen, v. Jeppe Aakjær, S. 37).
Helmisbruden (sst. S. 39).
Den slemme Kjælling (sst. S. 42).
Hønens Skriftemaal (sst. S. 45).

1903.
Molbo- og Aggerbohistorier. 2den Samling. Aarhus 1903.
Om Kolonisterne i Randbøl (Vejle Amts Folkeblad 1903, Nr. 226).

1904.
En ny funden Legendevise: Flugten til Ægypten (Danske Studier, udg. 

af M. Kristensen og A. Olrik 1904, S. 38).
Endnu en Legendevise: De syv Barnesjæle (sst. S. 110).
Kohyre (Aalborg Amtstidende 1904, Nr. 150).
Endnu lidt om Særlinge (Vejle Amts Folkeblad 1904, Nr. 64; et Indlæg 

i en længere Polemik om Mads Hjuler).
Opfordring til at danne et historisk Samfund for Vejle Amt (sst. Nr. 91). 
En Vester havssag a af Andreas Beiter (Anmeldelse, sst. Nr. 163). 
Jens Busks Tale i Ribe (sst. Nr. 184).
Lidt Efterslæt fra Domkirkeindvielsen, I. Biskop J. D. Jersin (sst. Nr. 

188), II. Fra Sagnenes Omraade (sst. Nr. 190).
Historisk Samfpnd for Vejle Amt (sst. Nr. 197).
Vore Stednavne (sst. Nr. 204).
Om Pastor Frantz Bruuns Foredrag (sst. Nr. 110).
Svar til Hr. Frantz Bruun (sst. Nr. 112).
Mødet om Skamlingsbanken (sst. Nr. 121).
Jellinge (sst. Nr. 136).



FORFATTERVIRKSOMHED 257

Mere om *Jellinge* (sst Nr. 140; begge Indlæg i en Polemik om Sted
navnes Stavemaade).

Efterlysning : Kohyre (sst. Nr. 131).
Historisk Samfund (sst. Nr. 291).
Svar til Hr. Fr. Orluf (sst. Nr. 294).

1905.
Hanen *slaar sin Vinge* (Danske Studier, udg. af M. kristensen og 

A. Olrik, 1905, S. 64).
Lidt fra Randbols Fortid (Vejle Amts Folkeblad 1905, Nr. 216).
Vore hellige Kilder (sst. Nr. 229).
Rettelse (sst. Nr. 230).

1906.
Prøvemalkning (Vejle Amts Folkeblad 1906, Nr. 238). 
Kirkestødere (sst. Nr. 239; hertil en Rettelse i Nr. 241).
Den hellige Kilde i Nørreskoven (sst. Nr. 297).

1907.
Den hellige Kilde i Nørreskoven (Vejle Amts Folkeblad 1907, Nr. 139).

1908.
Niels Møller i Vedersø (Hardsyssels Aarbog II, 130—36). 
Helligkilden i Nørreskoven (Vejle Amts Folkeblad 1908, Nr. 35).
En lille Rettelse (sst. Nr. 44, til Artikel af J. Terkilsen i Nr. 42). 
Borbjærg-Sagnet igjen (sst. Nr. 48).
Noget mere fra den gamle Fjendetid (sst. Nr. 57).
Om at tigge til Brandstød (sst. Nr. 89; uden Mærke, maaske af E. T. K.) 
Jens Busk og Jysken (sst. Nr. 244).
To Præstedøtre fra Engum (sst. Nr. 257).
Christen Kjæltring, ogsaa kaldet Sunds-Amerikaneren (sst. Nr. 289). 
Danmark i Nød (sst. Nr. 290, 2 Digte af —r —r, med Indledn. af E. T. K.). 
Samtale mellem to Bønder (om Stednavne) (sst. Nr. 303).

1909.
Sæd og Skik for et Par Menneskealdre siden (Hedebogen, udg. af Adolf 

Jacobsen. Viborg 1909, S. 31—50).
Tovstrup By og dens Beboere fra omkring 1820—1880. Optegnelser 

af L. Lassen (Aarbøger udg. af historisk Samfund for Aarhus Stift, 
II, S. 71-104).

Fra Mølholmsdalen (Vejle Amts Folkeblad 1909, Nr. 94).
Peter Sørensen, 1780—1876 (sst. Nr. 97).
Aftægtskone i 4-9 Aar (sst. Nr. 98).
Thyrsbæk (sst. Nr. 99).
Blusbrændingen (sst. Nr. 104).
Varde-Egnens Blus (sst. Nr. 109).
Skoleordningen i Vinding (sst. Nr. 164).
Skolesagen i Vinding (sst. Nr. 171, 223; undertegnede: Flere Beboere). 
>Siden Reformationen* (sst. Nr. 282).
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En Skiftesamling paa Store Grundet 1774 (sst. Nr. 285).
Nogle af mine Oplevelser paa Jœrnbanen, I. Professor Labri og hans 

Støvle (sst. Nr. 291).
1910.

Et Orfejdebrev fra Ribe 1530 (Fra Ribe Amt, udg. af historisk Sam
fund for Ribe Amt 1910, S. 191—97).

Nogle af mine Oplevelser paa Jærnbanen, II. Man skal ikke skue 
Hunden paa Haarene (Vejle Amts Folkeblad 1910, Nr. 2). III. En 
uventet Afbrydelse (sst. Nr. 3). IV. De to Prædikanter (sst. Nr. 170).

Bartskjær Henrik Drejer i Engum (sst. Nr. 1).
»AI Ladhed er parret med Smærte* (sst. Nr. 117).
De slemme Bøger (sst. Nr. 126).
En lille Efterslæt om Randbøl Hede (sst. Nr. 304).

1911.
Af Bording Kirkebog (Hardsyssels Aarbog V, S. 145—48). 
Bjørnemanden (Festskrift til H. F. Feilberg 1911, S. 456). 
Tgvkjær—Tiufkjær (Vejle Amts Folkeblad 1911, Nr. 73).
En lille Bemærkning (sst. Nr. 98).
Svar til J, J. Ravn (sst. Nr. 104).
Boring holm (sst. Nr. 114).
Svar til en Ikke Historiker (sst. Nr. 116).
En lille Tilføjelse (sst. Nr. 117).
Den gamle Gaard i Vinkel (sst. Nr. 207).
Et mærkeligt Tilfælde (sst Nr. 210).
C.A.Thgregods Mindesten (sst. Nr. 210).
Om Retskrivning (sst. Nr. 213).
En Markedskos Endeligt (sst. Nr. 267).
C. A. Thgregods Mindesten, Et Slutningsord (sst. Nr. 273).
Borris Seminarium (sst. Nr. 284, med Tilføjelse Nr. 287).
Fra Læserne (sst. Nr. 293).
Sunds Præster og Præsteg aard (Herning Avis 1911, Nr. 243, 244).

1912.
Lidt om nogle Præster og Degne paa Holmsland og om Herregaardene 

Søgaard og Rgbjærg (Hardsyssels Aarbog VI, S. 106—24).
Nogle Tillæg, særlig til Fuldstændiggjørelse og Rettelse af et og andet 

i min Bog: »Øen Holmsland og dens Klit«, Viborg 1891 (sst. S. 125—36).
At træde Lgkken fra (Danske Studier, udg. af M. Kristensen og A. 

Olrik 1912, S. 195).
Smaatræk fra Almuelivet i Sønderjylland (Vejle Amts Folkeblad 1912, 

Nr. 26, 27, 28, 32).
Et Spørgsmaal til samtlige Kulhandlere i Vejle. Undertegnet Papdækker 

Chr. Petersen, Mølholm (sst. Nr. 35).
Ved Danmarks ældste Kvindes Grav (sst. Nr. 79).
Fra Aar s Sogn (sst. Nr. 86 A).
En mærkelig Rude (i Faster) (sst. Nr. 106).
Starup Sogn i Brusk Herred af Poul Lindholm (Anmeldelse, sst. Nr. 205). 
En lille Tilføjelse (Herning Avis 1912, Nr. 254).
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1913.
Danske Folkegaader. Struer 1913.
Ved Karoline Valborg Georgine Ferdinandine Hansens Jordefærd i 

Mølholm d. 27de Dec. 1913 (trykt Lejlighedsdigt).
Æ Ister löiv, Folkem aals-Form til Havboerne, der kom til Marked 

(Danske Sagn og Æventyr fra Folkemunde, Udvalg ved Axel Olrik. 
Udg. af Foreningen »Fremtiden«, Kbh. 1913). ?

Af min Brevsamling (Vejle Amts Folkeblad 1913, Nr. 34).
Den gamle Riber-Vej (sst. Nr. 45).
Atter et Sulehus forsvundet (sst. Nr. 81).
J. K. Holmgaard (sst. Nr. 132).
Om Ørre Sogn (sst. Nr. 135).
Af min Brevsamling (Ringkøbing Avis 1913, Nr. 60).

1914.
Lidt Rettelse m. m. (Vejle Amts Folkeblad 1914, Nr. 66).
Anmeldelse af Julebogen (sst. Nr. 296).

1915.
Ulvenes Udryddelse i Jylland (Vejle Amts Folkeblad 1915, Nr. 23).
En Lærer, der var Soldat i 15 Aar (sst. Nr. 22). 
Lærkesang i vore Viser (sst. Nr. 40).
Nogle gamle Degne i Vejle-Egnen (sst. Nr. 63).
Prædikestolen i St. Nicolaj Kirke (sst Nr. 201).
Clemen Sørensens Mindetavle (sst. Nr. 202).
Borgmesterens Skudsmaal (sst. Nr. 211).
Klavses Kilde (Vejle Amts Avis 1915, Nr. 34).

1917.
Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af 

Skolevæsenets Udvikling der. Vejle 1917.
Fra min Skole-og Konfirmationstid (Chr. Erichsen: Konfirmantbogen 

1917. S. 94).
Af Hr. Peder Laugesens Optegnelser (Vejle Amts Folkeblad 1917, Nr. 163). 
Om Familien Svane i Vejle, I—II (sst. Nr. 192ff).

Tillæg. En Artikel: Fra Fiskerlivet har været trykt i Randers 
Dagblad, vist engang i 1890’erne. Den handler om Anholt; Særtryk 
foreligger. — I Herning Avis har der været et Par Artikler i de se
nere Aar, muligt ogsaa i Herning Folkeblad.
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