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HR DR. PHIL. IL  E. FEILBERG! 

Yngre kamrater på den skandinaviska språk- ock folklivs-
forskningens arbetsfält frambära härmed till sin vördade 
Nestor en järtlig hälsning på 80-års-dagen. 

Huru anspråkslös Ni än är, ock huru främmande för 
all personlig äregirighet, måste Ni med glädje ock stolthet 
se tillbaka på ett sällsynt långt ock innehållsrikt livsvärk 
i den danska folkkyrkans ock i den skandinaviska veten-
skapens tjänst, till den fosterländska ock sant mänskliga 
odlingens fromma. Om Er gäller visserligen det gamla 
romarordet, att intet mänskligt är för Era intressen främ-
mande. Oss ligger det närmast att tacka Er för allt, 
vad ni gjort för att vidga ock fördjupa kännedomen om 
vårt folkliv, ock denna tacksamhet delas av de folk, 
vilkas dagliga liv ock fäderneärvda minnen Ni med in-
nerlig förståelse beskrivit ock samlat, med vittfamnande 
vetande belyst. 

Vår lyckönskan ock vårt tack gäller emellertid icke blott 
den mångsidige ock djupt skådande forskaren, som haft 
så mycket att lära oss och vidgat våra vyer, utan lika 
mycket människan ock karaktären, riddaren utan fruktan 
ock tadel, det ädla sinnet, det varma järtelaget, den all-
tid jälpande vännen. 

Särskilt lyckönska vi Er till avslutningen av den jyl-
ländska ordboken, ett värk lika hedrande för sin mästare 
som rikt på lärdom för oss, ett oförgängligt minnes-
märke, som till sena släkten skall bära kunskap om den 



jylländska allmogen i alla sidor av dess kultur — ock 
om sin författare. 

Må den bok, som nu läg,qes i Era händer, huru obe-
tydliga våra bidrag vart för sig än kunna synas, inför 
Er, så långt skandinavisk tunga går ock även för andra 
folk bära vittne om huru högt vi — ock med oss hund-
raden av våra landsmän — skatta Ert arbete ock Er 
själv. 

Erik Brate 	Gustaf Cederschiöld 	Gideon Danell 
Otto v. Friesen 	Louise Hagberg 	N. E. Hammarstedt 

Axel Kock Sven Lampa Hjalmar Lindroth 
Oskar Lundberg 	J. A. Lundell 	L. Fr. Läffler 
Erik Modin 	J. Nordlander 	Tobias Norlind 

Adolf Noreen 	Jöran Sahlgren 	Richard Steffen 
C. W. v. Sydow 

Antti Aarne H. Bergroth Kaarle Krohn Ernst Lagus 
Gabriel Nicander 

Rikard Berge 	Alexander _Rugge 	Kristian Bugge 
Reidar rh. Christiansen 	Samson Ritrem 	Hjalmar Falk 

Knut Liestol 	_Moltke Moe 	Magnus Olsen 
Haakon Schetelig 

Valdemar Bennike 	Poul Bjerge 	Chr. Blinkenberg 
Johs. Brondum-Nielsen Georg Christensen Verner Dahlerup 

F. Dyrlund 	11. Grilner Nielsen 	Otto Jespersen 
C. Klitgaard Evald Tang Kristensen Marius Kristensen 

C. M. C. Kvolsgaard 	Edv. Lehmann 	Axel Olrik 
.10rgen Olrik 	Bernh. Olsen 	William Thalbitzer 

.Hjalmar Thuren 	Henrik Ussing 

Jakob Jakobsen 	J6nas Jönasson 



Kcere Feilberg. 

Nordiske forskere brin ger dig hilsen og tak på din 80 års focl-
selsdag, du den celdste og i man ge henseender udmoerkede i von t lag. 
Meget har vi at takke dig for. I et halvt århundrede• har du virket. 
Du har banet vej for et nordisk folkestudium, der mere nöje og lyd-
hort end nogensiode tidligere indfangede udtrykkene for folkets sjcele-
lige liv i dets tate og daglige fcerd. Du har ud fra denne personlige 
forståelse af almuens tankescet banet dig vej dybere og dybere ind i 
folkeoverleveringernes mcengde, hentet nye tanker udefra til Nordens 
forskning, plbjet hele Nordens literatur og håndskrifter som ingen 
anden, og i et utrolig virksomt liv dynget kendsgerning på kendsger-
ning for at finde alt sammen der horte sammen og lcegge den brede 
grund for fremtidig forskning. Dit arbejdsfelt spcender fra den sjal-
fulde fremstilling i »Fra Heden" og »Dansk Bondeliv" til stofrige 
afhandlinger og ta det lcerdotnsvcerk, der for os og kommende slcegter 
er et uudtömmeligt skatkammer af viden. 

Din livsbane har allered e vceret lang. Dit förste boglige arbejde 
er skrevet, förena man ge af os blev fodte; og dog har vi tmeret vidne 
il din åndelige vcekst. Vi har set dine små tidsskriftafhandlinger vokse 
op tål folkekcere bogen har set din „Jyske Ordbog" brede sin favn 
mere og mere, indtil den rummede en hel bogverden af menneskehedens 
overleveringer i alle vore lande og endnu langt videre omkring. Vi 
har set dig, i en alder hvor man ge andre lcegger deres pen hen, samle 
dine krcefter om din störste opgave og opklare julemörkets scelsomme 
löndom. Uden ydre kald fulgte du den trang, som stille og ydmygt 
fyldte din sjcel, til ,at forstå menneskelivet som det levedes i de jcevne 
hytter, og deraf at hente din personlige st yrke ved at die slcegtens 
store moderbryst og fole dig hjemme i menneskelivets sorger og dets 
lcengsler. Vi foler dit liv som levet for og med os; barndomsminderne 



fra -Fester- Vested har du gjort levende for os; vi har set din fcerd 
på Damms marker og strand; vi kender vel det lcerdomshjem, som 
du har skabt i Askov, og som så gavmildt åbnede sine döre for hver 
der sogte hjcelp, og hvorfra riden i rig mwngde stroedes ud. Det er 
vort , dette rige indtryk , og det vii bevares af kommende slagter af 
forskere som et for os alle fwlles barndomsminde. 

Endnu sådder du i vor kres. Den samme nöjeseende flid, der 
har bygget sten på sten i den lange årrcekke, virker endnu utrcettelig 
for at lwgge vej for kommende slwgters arbejde. Tä dit lcerdomshus 
bringer vi en gave , et lille bind afhandlinger,  , » Festskrift ta H. F. 
Feilberg på 80 års dagen", som skal sige dig så personlig og hånd-
gribelig som In.  uligt , at hvor du har arbejdet skal der ikke blive 
ode; vi — og vi taler på endnu flere vegne end der her har vceret 
plads ta i dette knippe — skal arbejde videre frem •og med noget af 
samme utrwttede flid forske os ncermere og ncermere ind mod det 
menneskehedens hjcerteslag, hvortil du har lyttet. 

Til denne gave knytter vi ikke blot vor varme tak, men også det 
onske, at den sol som synker så strålende i hav ved dit barndoms-
hjems strand, at den også vil lyse klar og kwrlig over dine oldingeår, 
velsignende dit virke, og varmende mildt for dig og dine kcere. 



Arbeidsfmller i Danmark, Sverige og Norge har sat hverandre 
stevne p4 Deres 80-årsdag. 

Meget har vi ikke at bwre frem. Men i hver enkelt av de små 
avhandlinger ligger en taknemlig hilsen og hyldest til lagets cer-
vcerdige celdste. Og tilsammen skal de si Dem: Vi ser op ta den 
sjeldne forening av nokternt granskersyn og forstående hjertelag; vi 
går i skole hos Deres skarpe sans for det små, den „andacht zum 
unbedeutenden", som alene mcegter at fore ind tål kjernen; vi bier 
os for den kyske hånd, som „varlig skyver grenene ta side og lofter 
bladene op , for ikke at forstyrre" ; ,vi beundrer blikket som skuer 
ind i henfarne slegters sjceleliv, og forstår at folge dets stille, sta-
dige, ubevisste utfoldelse. Og derfor sam/er vor hilsen sig i en varm, 
arbodig ta/dc, en takk for lysende foredomme, for varsom, indgående 
forskning, for en hjcelpsomhet, som er blit tu ordsprog, for den rene, 
hoie luft om en cedel personlighet. 

För SVENSKA LANDSMÅLEN: 
J. A. Lundell. 

For BYMAALSLAGET, RRISTIANIA, og MAAL OG MINNE: 

	

Hjalmar Falk. 	Karl Aubert. 	Amund B. Larsen. 	Moltke Moe. 

	

1. Refsdal. 	Magnus Olsen. 

For UNIVERSITETS-JUBILJE ETS DANSKE SAMFUND 
og DANSKE STUDIER: 

Ludv. Wimmer. Verner Dahlerup. Vilhelm Andersen. Kr. Erslev. 
Otto Jespersen. 	Kr. Nyrop. 	Axel 0/rik. 

	

Dines Andersen. 	Marius Kristensen. 



Heilan biåja, håri Pulur, 
— haldinn Mimis brunna valdur, 
iq at itrum A.ski säja 

!sa Pj6dir — Berg hinn fr66a. 
Pakkir skyldar Pr skal gjalda, 
Pj6da säl og j6zku målin 
bezt på skildir, bcettir gildi 
bdka-hröåurs Norbur-Pj66a. 

Valtdr Gudmundsson. 

Kiitos Tanskan tietäjälle, 
Taikasauvan tuntijalle, 
Aartehen osottajalle, 
Kullan ilmi kaivajalle! 
Kiitos oivasta opista, 
Esimerkistä jalosta! 
Kiitos Suomenkin saloilta, 
Kiitos Pohjankin periltä. 

Tack till Danmarks ädle visman, 
Som har önskekvisten vunnit, 
Som har väg till skatten funnit 
Ock som framgrävt gömda guldet. 
Tack för all din gode lärdom — 
För ditt ädla föredöme, 
Tack också från Finlands skogar, 
Ock från Nordens fjärran gränser. 

Kaarle Krohn. 



(VED FESTEN I SKIBELUND 6. AUGUST 1911.) 

End lever dybest i folkets grund 
det gamle sprog og de gamle minder, 

og i en fredelig, stille stund 
det gamle kildevEekl rinder. 

Du sad og lytted til kildens lyd, 
og som den risled, du nynned efter, 

om stille timer i trang og fryd, 
om folkets medfodte krxfter. 

Og som du sad der og lytted til, 
blev spredte stumper til melodier, 

blev til et hjemlandets tonespil, 
der lotter op og befrier. 

Når vi i livets det travle jag 
kan glemme, hvor vi dog ret har hjemme, 

så kommer du på en stille dag 
og giver minderne stemme. 

Så taler du i vort eget mål, 
og til vort hjwrte går kendte klange, 

og blodt da bliver det hårde stål 
ved mindets smxltende sange. 

Ja, tak, du gamle, fordi så varm' 
du agted mindernes dybe kilde, 

og aldrig glemte i livets larm 
at soge fred i det stille. 

Og tak, fordi du ta os har bragt, 
hvad hver iswr allerbedst kan fatte, 

en tak for stadig og trofast vagt 
om folkets arvede skatte. 

Marius Kristensen. 



(PÅ LÅNDEVEJEN GJENNEM 
HIMMERLÅND D. gg 1911.) 

eå De blam foj her modt i Host 
mell' åll Guds gue Gawer 

og fxk derfrw den skjönne Lyst: 
å sammel Nieg i Trawer. 
Den Stak, De såt på Jyllands Towt 
med Nieg fr x Thy te Slien, 
vii fyld' godt på wor Muers Lowt 
og der er Kjanner i 'en! 

De bedste Lykonskninger fra 
Deres beundrende 

Jeppe ..91akjcer. 

Otti, otti år! 
Hvite hår: 
snehvit jokelkrans, 
glorieglans 
over vårgron sans! 
Hostdags fylde, vårlig saft; 
alders klarhet, ungdoms kraft, 
mere rik og frodig kun 
stund for stund! 

Takk og hyldest ta de hvite hår, 
takk for rigdommen fra otti år, — 
signet stunderne som atterstår, 
medens kveldrod over bneen går! 

MOLTKE MOE. 



Skandinavisk folkkunskap. 
En inledande orientering 

av J. A. LUNDELL, Uppsala. 

Vår vetenskaps tidigaste författarenamn på nordisk botten 
det är SAKSE runemästaren ock SNORRE STURLESON, därnäst 

komma OLAUS MAGNI ock ANDERS VEDEL. Naturligtvis äro de 
icke fristående företeelser, utan böra ses i sammanhang med sin 
omgivning ock sin tid, men de synas över sin omgivning som 
bärget i landskapet. 

Sverges politiska storhetstid, 1600-talet, är en tid av väldiga 
ansatser ock ideer även på det andliga arbetets område: in-
struktionen för vår förste riksantikvarie (1630) talar även om 
värdet av gamla traditioner, som skola upptecknas; OLOF RUDBECKS 
jättevärk, Atlantikan — som i vår tid åter kommit till heders 

är lastad med fornsägner, hämtade ur folkets mun. Om ett 
starkt folkvetenskapligt intresse vittna de av danska kansliet för 
0. WORMS räkning infordrade prästrelationerna från 1600-talets 
slut, som tyvärr delvis ännu slumra i arkiven; ävenså P. OLAUS-
SONS ock AR. BERNTSENS arbeten ock DEBES' »Feeroa reserata» 
samt P. SYVS ock GRUBBS ordspråkssamlingar. 

Man kunde vänta sig, att nyttans ock den fransk-klassiska 
bildningens århundrade — det är på germansk botten, under 1700-
talet, som Fredrik den store med suveränt förakt yttrar sig om 
sådant »uselt skräp» som Nibelungenlied -- icke skulle hava något 
sinne för historiska studier i det hela, ännu mindre håg att 
studera folklivet. Så energiskt tränga sig emellertid folklivets 
företeelser — nu i mera utpräglad motsats till de högre ståndens 
franskt-internationella ock praktiskt-naturvetenskapliga bildning 

på den vakne betraktaren, att 1700-talet ger oss vårt första 
dialektlexikon av lim ock Sverge får sin förste betydande dialekt-

1 b-111091 Fästskrift till H. P. Feilberg. 



J. A. turrint.t 

forskare i SVEN HOF, att LINNås resor, jämte naturalhistoriska 
iakttagelser ock praktiskt-ekonomiska rön — som är deras egent-
liga syfte — äro rikligen späckade med anteckningar även om 
folkets vardagsliv ock sägner, att i Sverge den akademiska 
disputationslitteraturen börjar taga hand även om folklivet (ULL-
GRUND, NÄSMAN, MOMAN), ock den topografiska litteraturen riktas 
med sådana huvudvärk som dem STRÖM ock WILLE, EGGERT 
OLAFSEN, HÖLPHERS, LENIEUS, GRAU, FERNOW, SALVIUS, RADLOFF, 
BROOCMAN, M. G. CR/EMUS, WALLIN, GASLANDER, AESTRAND o. a. 
lemnat. 

Den nyromantiska strömningen inom litteratur, konst ock 
vetenskap — en strömning som efter nyttans ock förståndets 
excesser vände folkens blickar åter mot dem själva, till det egna 
ock dess historiska förutsättningar — gav äggelse till att studera 
folkets-allmogens liv som nationens kärna, som traditionens 
bärare, forntid i nutid. Denna nationellt-arkeologiska strömning 
har sin väsentliga andel i uppkomsten av sådana nya veten- • 
skaper som historisk språkvetenskap (RASK, BOPP, J. GRIMM), 
rättshistoria (SAvIGNy), litteraturhistoria (hos oss HAMMARSKÖLD 
ock ATTERBOM), konsthistoria o. s. V. 

Mitt i den romantiska strömningen i dess tidigaste skede 
stå i Sverge Götiska förbundet med Iduna, A. A. AFZELIUS ock 
RÄÄF med sina samlingar av ballader, sägner ock folktro, i 
Danmark BLICHER ock II. Cu. ANDERSEN (visserligen direkt föga 
påvärkade). Folkminnena äro ännu en del av fornkunskapen, 
liksom SVEN NILSSONS ock C. J. THOMSENS tre-period-system. Ro-
mantiker var även gamle GRUNDTVIG (ock genom honom går samma 
allmänna lynne föryngrat över till sonen SVEND GRUNDTVIG). 
Det är i det hela samma syn på den egna forntiden ock dess 
nationella värde som i Tyskland på hithörande områden signeras 
av bröderna GRIMM, V. ARNIM ock BRETANO, i Öst-Europa yppar 
sig som slavisk-nationell renässans (i t. ex. den Rumjantsovska 
kretsen i Ryssland, med DOBROVSKY, Böm. museet etc. i Bömen). 
Under nyromantiskt inflytande, vandrande i det hela samma vägar, 
stå senare i Sverige G. 0. HYLTåN-CAVALLIUS, bröderna SÄVE, 
DJURKLOU ock RYDQVIST, en mängd förtjänstfulla landskaps-
beskrivningar ock de svenska provinsiella »fornminnesförenin-
garna» — alltjämt med folkmål ock folklore, arkeologi ock lokal-
historia i ett sammanhang; i Norge IVAR AASEN, ASBJÖRNSEN, 
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JÖRGEN MOE ock EILERT SUNDT. Norges nya litteratur är en mogen 
frukt av samma nationella renässans. Ett praktiskt resultat av 
nyromantiken — eller kanske ett opraktiskt — är det nynorska 
»landsmålet». 1 Danmark bygga senare på saxarna grund, men efter 
moderna planer, SVEN GRUNDTVIG med sitt folkvisevärk — planen 
är en adertonårig ynglings stordåd — ock LYNGBY, medan tysk-
dansk in- ock utrikes-politik framkallar en rad uppteckningar ock 
undersökningar rörande Sydjyllands invånare, som falla även inom 
vårt område. På denna omtvistade mark ock i detta sammanhang 
började även Hagerups kapellan i Solt sitt märkliga livsvärk. 

Den samtid, i vilken modern språkforskning möter modern 
religions- ock sagoforskning, är ännu ej 50 år gammal: den 
tid som karakteriseras av den fysiologisk-psykologiska språk-
vetenskap, i vilken dialektstudiet ingår som väsentligt moment, 
den tid som har sina tongivande lärare i BASTIAN, TYLOR, LANG 
ock K. KROHN, i AXEL OLRIK en bland sina mäst begåvade ock 
mäst på djupet gående forskare, som efter SVEND GRUNDTVIGS 
föredöme i H. F. FEILBERG förenar den mångsidige ock energiske 
samlaren med vetenskaplig metodik ock vittfamnande kombination; 
den tid varunder i Sverge ARTUR HAZELIUS med eldhug ock stål-
vilja skapar Nordiska museet ock som under OLRIKS ledning ger 
oss ett litterärt institut för hithörande studier i »Dansk folka-
mi ndesamling». 

Nu är — åtminstone i Skandinavien — den förhistoriska 
arkeologien en särskild vetenskap, folklivet ett särskilt studium, 
som t. o. ra. får lärostolar vid universiteten. 

Ett särskilt studium — en ny vetenskap, som redan håller 
på att dela sig i flere. Knappt hinna under våra ögon för-
historisk arkeologi, medeltidsforskning ock andra discipliner skilja 
sig från folkkunskapen (i den betydelse detta ord här fattas), 
förrän vi, under den fortsatta differentieringsprocessen, redan inom 
detta mera begränsade område finna materialet för kolossalt, 
metoder ock reala anknytningspunkter för ämnets olika sidor 
alldeles för heterogena för att kunna omspännas av en vetenskap. 

FEILBERG är väl den ende som ännu med sina kunskaper ock 
intressen ock med vetenskapliga grepp räcker till för både språk, 
materiell kultur, sed, tro ock folkdiktning. Bland samlare är 
E. T. KRISTENSEN en av de mångsidigaste (på samma gång rent 
kvantitativt en undersyn). Flere (men ej på långt när alla) om- 
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råden behärska som samlare ock forskare SVEND GRUNDTVIG, som 
forskare M. MOE, OLIK, K. KROHN, som samlare KAMP, EVA WIG-
STRÖM, BONDESON, Jon. SKAR, JON kRNASON, HAMMERSHAIMB 0. a. 
Ett kollektivarbete, som sträcker sig över hela området (ock långt 
därutöver) är det stim svenska litteratursällskapet i Finland utför, 
inom en gränsmark, med en arbetsintensitet som kämpande kul-
turer ock självbevarelsedriften framkalla. De uppteckningar ock 
samlingar, sällskapet åstadkommit, ock vilkas publikation snart 
skall börja, äro ett sannskyldigt »monumentum 2ere perennius» av 
svenskhet östanhavs. Med heder bör i det sammanhanget även 
nämnas nyländska avdelningen (Nyland 1—VI). De svenska lands-
målsföreningarna (i Sverige ock Finland) ock likaså de dialekt-
topografiska undersökningarna (avslutade för Uppland, Västergöt-
land, Värmland; långt komna i Södermanland, Östergötland ock 
Skåne) ha jämte språkmaterial ock i sammanhang med detta sam-
manfört ock i uppteckning räddat mycket av folkets tro, vetande 
ock diktning. Folklivets alla sidor — med mer eller mindre mar-
kerad övervikt åt olika sidor — omspänna facktidskrifterna: den 
svenska landsmålstidskriften, Nordiska museets »Fatabur» (ock tidi-
gare »Meddelanden»), Lundamuseets nyss återuppståndna »Kultur-
historiska meddelanden», »Norvegia», »Maal og minne», medan så-
väl det finländsk-svenska litteratursällskapets »Skrifter» som »Uni-
versitets-jubilxets danske samfund» i sina publikationer (Dania, 
Danske studier o. a.) gå ännu vidare. 

Vid sidan av de tidigare uppkomna svenska fornminnes-
föreningarna — av vilka några fortfarande utveckla en synner-
ligen förtjänstfull värksamhet — ha på sista tiden tillkommit en 
hel rad danska lokala historiska samfund med liknande uppgifter. 

Vad är föremålet för vår vetenskap? 
Vi tro oss numera veta, att åtminstone från ock med den 

yngre stenåldern ett ock samma folk, indoeuropeiskt, germanskt, 
bott ock byggt i Skandinavien (ock norra Tyskland). Våra för-
fäder ha efter hand lärt känna ock använda brons, järn ock 
andra metaller; deras gravskick har växlat, mycket annat har 
utan tvivel också ändrats, i stort varit underkastat utvecklingens 
allmänna lag. Näringsliv, seder ock bruk, tro ock diktning ha 
Enbrliuen7  liksoni cieras tal'  efter hand förändrats, Men mycket 
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gammalt lever kvar, stundom halvglömt, omtytt, bredvid det nya. 
Redan under den yngre stenåldern brukades jorden, höllos hus-
djur, trodde man på ett annat liv som fortsättning av detta. 
Våra förfäders liv under ock efter den tiden kan icke ha varit 
väsentligt olika det, som ännu i våra dagar leves, under primi-
tiva kulturformer, i Afrika, på Polynesiens öar, av Amerikas in-
dianer. Ännu i början av 1800-talet levde i frisk tradition hos vår 
allmoge religiösa föreställningar ock kultelement, många till var-
dagslivet hörande seder ock bruk, i saga, sång ock toner mycket, 
som hade sin upprinnelse från dessa urtider. Samfärdsel med 
främmande folk ock kulturer genom förmedling av utvandrade 
goter ock andra frändefolk samt vikingatidens långfärder bragte 
från fjärran öster, från söder ock väster mycket nytt i fråga om det 
materiella livets inrättning (bl. a. metallernas bruk), i fråga om 
sed, tro ock vetande liksom i fråga om nöjen. Så kom kristen-
domen med en hel värld av nya föreställningar med ock utan 
kyrklig sanktion, i kristendomens sällskap österlandets hemliga 
vetenskaper ock dess maktmedel över andevärlden. Vikingar, 
korsfarare ock exempelpredikan spridde österns sagoskatter 
över Europa (bland likartat inhemskt gods, som nog också fanns). 
Antika, keltiska, romanska ock germanska öden, allmänna ock 
enskilda, spriddes i sagans eller romanens form, på värs ock 
prosa över Europa. Klostren bragte oss söderns kulturväxter 
ock hemligheter; hantverk ock handel uppblomstrade i städer, 
till väsentlig del under inflytande söderifrån. Det är Skandina-
viens medeltid, med en i mycket ny kultur — ännu i det hela 
gemensam för alla. 

Naturligtvis funnos alltid rika ock fattiga, mäktiga ock 
svaga, det var aldrig någon »rudis indigestaque, moles», det var 
ordnat samhälle — vi skönja de allmännaste dragen av dess 
organisation genom sten-, brons- ock j ärnålder ock medeltid. 
Men kulturen var ännu i det hela för alla gemensam, 
homogen. 

Från ock med den nyare tidens början varsna vi åter en 
klyvning, ock klyftan blir med tiden nästan till en avgrund, som 
skiljer två parallella kulturer: en primitiv ock medeltidskristlig 
hos allmogen, som står kvar vid det gamla, vid traditionen, ock 
en europeisk överklasskultur, vars yttre ock inre liv tar nya 
former, Den första nya kulturvågen är den klassiskt-humanis. 
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tiska renässansen ock de nya föreställningar, som de stora geo-
grafiska upptäckterna fostra — allt detta behöver i Skandinavien 
två århundraden för att tränga igenom; så kommer den franska 
klassicismen ock den därpå följande rationalismen, så de nya 
vetenskaperna, som efterhand åter omforma tänkesätten: kemi, 
geologi, arkeologi, språkvetenskap, religionshistoria o. s. v. o. s. v. 
En motsvarande skillnad framträder i det yttre, materiella livet. 
Två kulturer leva i nyare tid bredvid varandra eller rättare den 
ena ovanför den andra; den övre näres av sig själv eller ut- 
ifrån, från detta övre lager sjunka efterhand avlagda kultur-
element ner bland allmogen, t. ex. riddartidens ballader, re- 
nässansens folkböcker, folkdräkterna. TROELS LUND har i fjorton 
band givit en teckning — så säker ock omfattande, som källorna 
medgiva — av 16:de århundradet, varunder de två kulturerna 
börja gå åtskils. 

I trehundrafämtio år — gränsepokerna, övergångarna ta dess-
utom sina hundra år — har Europa två kulturer. Under 1800- 
talet flyta de åter samman: det är först nya agrariska ord- 
ningar, stavnsbåndets lösning i Danmark, enskifte ock laga skifte 
i Sverige, så folkskolan, tidningarna, ångbåtar ock järnvägar, 
så den moderna fabriksindustrien (i stället för hemslöjd ock 
hantvärk), som fylla bildningsklyftan (medan en ny klyfta upp-
står efter andra linjer). 

Vår vetenskaps föremål är nu närmast allmogens, den stora 
massans kultur, dess yttre ock inre liv, sådant det gestaltat sig 
i sin åtskillnad från den moderna europeiskt-internationella kul-
turen under »nyare tid», om vi därmed förstå tiden fr. o. m. 
renässansen intill omkring mitten av 1800-salet. 

Men detta separata allmogeliv har sina rötter i föregående 
tider, i primitivt-mänsklig ock medeltidskristlig kultur; det måste 
därför studeras ock kan begrip as blott i sammanhang med dessa 
historiska förutsättningar. Det måste studeras i samband med 
motsvarande relikter hos de närmaste.  frändefolken av germansk 
ock indoeuropeisk stam, ock med lemningar av samma äldre 
kulturformer, som på lånevägen spritt sig till lapska, finska ock 
slaviska grannar. Till belysning av hos oss funna relikter från 
äldre kulturskeden måste vi slutligen draga in i vårt studium 
motsvarande partier av ännu levande primitiva kulturer från 
världens alla fyra hörn. 
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Vår vetenskap företer en viss analogi — men icke mer — 
med t. ex. klassisk filologi i betydelsen av: vetenskapen om de 
klassiska folkens hela inre ock yttre liv (med sins emellan samman-
hängande partier av språkvetenskap, antikviteter, litteratur- ock 
konsthistoria o. s. v). 

Det är för rästen visst icke blott allmogen som är den 
trogne bäraren av dessa relikter (»survivals») från tidigare kultur-
stadier. Det finns först ock främst — naturligtvis — i människo-
livet inga skarpt uppdragna gränser: det finnes stora mellan-
grupper, som blott ofullständigt tillegnat sig den nyare tidens so-
ciala ock vetenskapliga kultur. Ock även bland de »högre» klas-
serna är ingenting vanligare, än att man ser spöken, låter spå sig 
ock tror på drömmar, är rädd för 13-talet o. s. v., o. s. IT. Barn 
bruka ju ännu så urgamla vapen som slunga ock pilbåge. Det 
för alla gemensamma språket är fullt med antikverade talesätt 
sådana som himlavalvet (firmamentet), nyckelpiga o. s. v. Det är 
icke häller min mening, att skandinavisk folkkunskap blott stu-
derar rästerna av ett förflutet, eller att den skulle förlora sitt före-
mål, i ock med det att modern kultur sprides till alla. Vår veten-
skap skall omfatta det hela, gammalt ock nytt i sitt aktuella sam-
manhang; ock folkets massa, dels som sådan, dels i sina efter 
hemort, sysselsättning' o. s. v. begränsade grupper, skall alltid er-
bjuda ett tacksamt föremål för historiska ock geografiska, 
materialistiska ock psykologiska stadier. 

Vår vetenskap har mellertid till sitt egentliga föremål ett 
visst parti av nordgermanisk kultur: allmogen under nyare 
tid. Men studiet av dessa relikter lär oss känna äldre, mer 
eller mindre primitiva kulturformer, som icke äro åtkomliga för 
direkta iakttagelser ock studier. Den förhistoriska arkeologien 
lär oss känna vårt folks äldre öden genom studium av räster 
av deras materiella kultur, lär oss på grund av detta material 
huvudsakligen känna deras materiella kultur. Vad engelsmännen 
kalla »folklore» ger oss, i de av allmogen ännu bevarade minnena 
från en gången urtids andliga kultur, i sed, tro, dikt o, s. v., 
en motsvarande kunskap om våra förfäders andliga liv. 

Skandinavisk folkkunskap är ett till ett visst tidsskede ock 
ett visst folk begränsat utsnitt ur den allmänna eller europeiska 
kulturhistorien (egentligen är naturligtvis all historia kultur-
historia). Men den är också ett utsnitt ur den allmänna etno- 
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logien, som studerar folken dels var för sig, dels i deras 
kulturella, historiska ock geografiska sammanhang, från en viss 
sida sedd ett stycke folkpsykologi. 

Så ter sig den nya vetenskapen i så att säga vertikal, 
kronologisk, evolutionshistorisk genomskärning. Som vi ovan 
antytt, har den emellertid i horisontalplanet redan fått sådana 
dimensioner, att dess provinser var för sig utgöra väldiga om-
råden med de mäst skiftande kommunikationer sins emellan ock 
med andra forskningsfält, såväl åt sidorna som på djupet. Säkrast 
få vi 'ett begrepp om vad vår vetenskap är genom att taga en 
översikt av dess olika delar. 

Först torde då böra ställas de naturliga ock historiska 
förutsättningarna för den materiella ock andliga kulturen: 
ras- ock stamlära ock i sammanhang därmed bebyggelsen, 
utbredningen. Härmed äro vi inne på vad tyskarna kalla »ur-
historia» (den senaste encyklopediska framställningen av ämnet har 
HOERNES lemnat) ock måste lita även till den förhistoriska arkeo-
logiens jälp (för våra länder till MONTELIUS, 5. MULLER, GUSTAF-
SON). Till vår vetenskap hör alltså den fysiska (somatiska) . 
antropologien, människan som ren naturvarelse. De mäst anlitade 
raskaraktererna äro huvudskålens form, hår ock ögonfärg. Branio-
logiens grundläggare är svensken ANDERS RETZIUS ; för senare 
hithörande undersökningar ha vi företrädesvis att tacka svenskarna 
GUST. RETZIUS ock FeasT, norrmännen ARBO ock HANSEN, WESTER-
LUND i Finland samt Danmarks »Antropologiske komit6. Vi ha 
som bekant två kranietyper, i lokalt växlande förekomst ock 
blandningsförhållanden. För bebyggelsehistorien ha även de senare 
årens ortnamnsundersökningar: 0. RYGII, STEENSTRUP, den svenska 
ortnamnskommittén, SAXåNS ock andras undersökningar i Fin-
land givit nya hållpunkter. Vilket gagn vi för igänkännande 
av äldre folkenheter i Skandinavien kunna ha av dialektala språk-
gränser, av bosättnings- ock hustyper o. a., är ännu föga utrett. 

Folkmålen skilja sig vanligen från socken till socken, 
ock växla i större socknar t. o. m. efter byar. I den topogra-
fiska undersökning, som i Sverge igångsatts genom ERDMANN 
ock LUNDELL, utföras grammatiska skisser sockenvis. Syftet 
med undersökningen är en språkkarta eller ett antal språkkartor. 
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Målen ordna sig naturligt i grupper, som karakteriseras av 
likartad utveckling i ett flertal avseenden. Den första stora 
grupperingen av skandinaviska folkmål i gotländska, nord-, 
väst-, central- ock sydskandinaviska gjordes 1881 av LUNDELL. 
Den bästa översikten av ett större område är HULTMANS »öst-
svenska dialekter». Av de norska målen har AM. LARSEN givit 
en orienterande översikt, medan Ross monografiskt gått över hela 
fältet. Det danska kartvärket av M. KRISTENSEN ock BENNIKE lik-
nar mera det Wenkerska kartvärket, varpå i Tyskland arbetas. 

Folkmålen utjämnas efter hand under inflytande av littera-
turspråken. Om 50 år torde i Danmark ock i Sverge ej mycket 
vara kvar av äldre språkskick. Den närmaste omsorgen skulle 
egentligen vara att »ta upp» så mycket sammanhängande täxter 
fiom möjligt, hälst naturligtvis med fonograf eller grammofon 
(vi ha en österrikare att tacka för de första mera omfattande 
grammofonreproduktionerna av skandinaviskt folkmål). Massor 
av täxter tagna på mera primitivt sätt ligga visserligen otryckta, 
men mycket mera behöves. För alla språkliga uppteckningar 
ock studier behöves noggrannare ljudbeteckning, än de praktiska 
alfabeten bjuda. De tre länderna ha var sitt dialektalfabet. Den 
mästa användningen har det svenska vunnit (även i Finland). 

Sverge är rikast på utförliga monografier av enstaka mål 
ock mindre grupper. Den närmaste uppgiften torde 'i övrigt nu 
bliva att fortsätta den topografiska undersökningen samt på 
grundval av dennas data ock annat material landskapsvis 
grammatiskt ock lexikaliskt registrera det nuvarande tillståndet. 
En sammanfattande ordbok i samma stil som AASENS ock Ross' 
är i Sverge rätt länge ej att tänka på. Danmark har ett huvud-
värk i FEILBERGS jutska ordbok, ett monument lika hedrande.  
för folk ock författare, vartill få länder äga något motstycke. 

FEILBERGS ordbok är, som jag vid ett annat tillfälle fram-
hållit, en sannskyldig encyklopedi för kunskapen om den jutska 
allmogen i alla sidor av dess tillvaro. I själva värket ger oss 
språket i material ock form en mycket fullständig bild av folkets 
ock olika folkgruppers yttre ock inre liv. Vissa sidor av fraseo-
logien bilda ett mycket givande material för folkpsykologiska 
studier (i den vägen är hittils mycket litet gjort). Till belys-
ning av ordens konstruktion ock betydelse tjäna »fraser» av alla 
slag, även ordspråk, ordstäv, gåtor o. d. Av särskilt stilistiskt- 

2-11/08/ Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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psykologiskt intresse äro naturligtvis bildliga talesätt, jämförelser, 
okväden o. s. v., likaså skällsord, svordomar, öknamn ock vardags-
namn, som i stor utsträckning ersätta kyrkobokens officiella 
namn (en stor samling av personliga vardagsnamn är under 
tryckning i landsmålstidskriften). Till språk ock botanik referera 
sig växtnamn, till språk ock zoologi folkets namn på djur. 

Utom de lokala folkmålen upptecknar ock studerar man 
klas sp råk : olika sociala gruppers ock yrkens språk: jord-
brukets ordförråd, snickares ock skomakares språk; — slang-
språk (som med tiden stiger upp i litteraturen), vandrande 
krämares, sigenarspråk ock tjuvspråk (den största samlingen 
»hemliga språk» är pastor PALMS, gjord under hans tjänstgöring 
som fängelsepredikant). Studiet av ortnamnen bringar i dagen 
eljest förlorat språkgods ock kastar ljus över bebyggelsehistorien. 
Folkmålen ha i detta arbete till särskild uppgift att korrigera 
med eller utan avsikt fördärvade ock missledande skriftformer. 

Till språkkunskapen (speciellt namnforskningen) sluta sig 
bomärkena (störst fröken RUTBERGS samling). 

Hela det övriga materialet kan fördelas under rubrikerna 
materiell ock andlig kultur. Men under vardera rubriken rymmes 
så mycket, att det räcker till för mer än en vetenskap. 

' 3. För kännedom om folkets materiella kultur (ock bildande 
konst) ha vi det väldiga Nordiska museet i Stockholm, be-
tydande samlingar i Helsingfors, Lund, Kristiania ock Köpen-
hamn, mer eller mindre innehållsrika provinsmuseer litet var-
städes. Men allmogens jakt ock fiske ha ännu icke blivit före-
mål för några utredande historiska eller topografiska studier 
(utom i Finland). Vad vi vilja veta om åkerbruket (ock bo - 
,sk aps s k öts eln) måste till väsentlig del sökas i MEITZENS, 
V. INAMA-STERNEGGS ock BHAMMS tyska arbeten. Blott Danmark 
har gjort något väsentligt för jordbrukets historia, bl. a. genom 
POUL BJERGES publikation av »Vider og vedt2egter». Den gamla 
bondeträdgården — för vilken vi nog ha att tacka munkar 
ock nunnor — har ännu ingen studerat. Rörande allmogens 
föda i Sverge har Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 
genom sina elever insamlat rikhaltiga upplysningar, som snart 
torde komma i tryck. 

Vad vi veta om allmogens byggnadstyper (om det enskilda 
huset ock om husens placering på tomten) ha vi dansken MEJ- 
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BORG (ock till någon del EILERT SUNDT) att tacka för. Ett större 
svenskt arbete om boden av intendenten NmssoN är under tryck-
ning. Inom tyskt språkområde äro husstudier drivna i stort om-
fång (märk bl. a. de tyska arkitekt- ock ingenjörsföreningarnas 
omfattande systematiska undersökningar). Om Norges båttyper 
veta vi något (genom Sundt). Folkets konst i trä (snideri) ock 
metall är föga studerad utom Norge. Den textila konsten, 
särskilt vävnaderna, ha vi även i Sverge studerat, ock den har 
fått en slags renässans inom överklassen. De svenska folk-
dräkterna har WISTRAND studerat. Till hantvärkens historia har 
Danmark lemnat värdefulla bidrag, detta land har på om-
rådet en första-rangs-forskare i C. NYROP. För kännedom om 
handel ock samfärdsel (marknader, gårdfarihandel) i äldre folk-
liga former är mycket litet gjort. 

Vid alla studier över materiell kultur (ock bildande konst) 
spela teckning ock färg en sådan roll, att ett stort bildmaterial 
(jämte museet) behöves. Kameran gör utmärkta tjänster jämte 
måttband ock rutpapper. 

Till den materiella kulturen sluta sig stora partier av sed, 
tro ock vetande (jakt- ock fiske-skrock, agrariska sedvänjor ock 
kultelement, veterinär husmedicin o. s. v.). Föremålen kunna 
vi förvara i museerna, men handgreppen, sedvänjorna, tro ock 
vetande måste 'räddas ur folklig tradition, innan det blir för 
sent. — Till jämförelse med äldre (medeltida) förhållanden ha 
vi landskapslagarna, WEINHOLDS ock Ii. HILDEBRANDS samlande 
framställningar samt M. HEYNES »Deutsehe hausaltertiimer». 

4. Inom den andliga kulturen bilda folkets sed, tro ock 
vetande ett sammanhängande område. 

I seden (folkets etik) sammanfalla för den primitiva 
människan rätt, seder ock bruk, moral. Vad som är sed är rätt 
(rättsedvänjor); vad som är sed är sedligt, osed är osedlig. 
Oskrivna rättssedvänjor (sedvanerätt) leva ännu i våra dagar 
med aktivt liv på slavisk botten (se t. ex. BOGISI&S stora sam-
ling av sydslaviska rättssedvänjor) — i Skandinavien kodifieras 
dessa sedvänjor redan under medeltiden i skrift (landskapslagarna). 
Mellertid finnas även bland vår allmoge rättsuppfattningar, som 
icke ha stöd i gällande lag, t. ex. rörande skogshygge ock jakt, 
rörande edgång. Rättssatser ock sedebud kristallisera ofta ut sig 
i värsform, en mängd hithörande satser finnas bland ordspråken. 
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Seder ock bruk höra dels till det dagliga livet (t. ex. 
umgängesvanor), det sexuella livet ock renligheten (som E. SUNDT 
studerat), dels följa de årets lopp ock årstidernas växling, dels 
referera de sig till människolivets stora epoker: födelse, man-
barhet, giftermål, död. Mycket av dessa seder ock bruk är ur-
sprungligen kulthandlingar, ibland förklädda, ibland ombildade 
till oigänkännlighet med förlust av sin ursprungliga mening, 
ej sällan nu utan all mening. Det mästa kan inordnas i de 
ovan angivna två eller tre serierna. I årsloppet ingå även en 
mängd till åkerbruket hörande sedvänjor. Annat refererar sig 
till vissa slag av ingärning, av hantverk, av husdjursskötsel 
o. s. v. ock kan framställas för sig eller i sammanhang med 
dessa arbetens tekniska sida; kan i alla händelser ej studeras 
annat än i sammanhang med denna. 

Folktro (vidskepelse, skrock) är relikter av primitiv religion 
(animism ock dödskult) eller av katolsk kristendom. För en 
primitiv uppfattning ter sig allt i naturen som person, besjälat. 
Själv fysiskt svag ser människan i gynnande eller skadliga natur-
företeelser övermäktiga väsen (gudar), föremål för fruktan ock 
dyrkan; känner sig i förbindelse med ock beroende av osynliga 
makter: detta är religion i inskränkt mening. Till de hemlig-
hetsfulla makterna, skyddande välvilliga eller farliga, höra även 
de bortgångnas andar: de bliva också föremål för dyrkan, ock 
detta är också ett slags religion. Denna är alltså antingen 
metafysisk eller psykologisk. Att i föreställningar ock kult-
handlingar (resp. vidskepelse) skilja mellan dessa båda områden 
är emellertid svårt, ofta omöjligt. På skandinavisk botten kan 
man dock i regel skilja mellan naturväsen ock människosjäl 
(till den psykologiska avdelningen höra t. ex. varsel, gengångare, 
mara, varulv, tomte). Sägnerna om jättar, troll, dvärgar äro 
möjligen minnen av främmande folk, som i grå urtid bott i landet 
jämte våra förråder. Till den praktiska sidan (kulten) höra 
häxeri, läsningar — som förmodligen ofta gå tillbaka ända till 
Egypten ock Babylonien. I något sammanhang med kristen 
religion står allt vad som rör djävulen, de kristna högtiderna, 
visioner av himmel ock hälvete o. dyl. Det första — ock f. n. 
kanske det viktigaste — är att uppteckna, samla ock så vitt möjligt 
lägga till rätta — d. v. s. föra ihop likartat — till bekväm-
lighet för analysen. Den levande traditionen är ännu mycket 
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rik, ett kolossalt material är redan bärgat i tryck av en mängd 
olika samlare (relativt minst tryckt i Norge). 

1 förtvivlan över omöjligheten att bringa någon säker ord-
ning i detta kaos kan man t. v. stanna vid en alfabetisk ordning 
efter stickord; ehuru man visserligen även då råkar illa ut: 
traditionen är i upplösning, samma föreställningar, samma hän-
delser refereras till olika subjekt, låna drag av varandra o. s. v. 

Naturligtvis bör även den vetenskapliga undersökningen drivas 
på — vi ha tyvärr få värkliga fackmän. Vi ha dock av skan-
dinaviska forskare sådana som ALFR. LEHMANN, E. LEHMANN, 
FEILBERG, K. NYROP, WESTERMARCK undersökningar med material 
från alla folk ock länder. 

Vikingatidens mytologi är väl till god del en konstprodukt, 
som aldrig varit de stora massornas egendom; de mytiska före-
ställningar, som i nyare tid upptecknats ur muntlig tradition, 
ha genomlevat även vikingatiden. 

Folktrons praktiska sida är mantik ock magi (spådom, 
drömmar, häxeri). I bredd med kloka ock häxor stå dels präs-
terna (i synnerhet de som studerat i Vittenberg), dels lappar ock 
finnar. Att, som många vilja, få fram en bestämd skillnad mellan 
kult ock magi torde vara svårt. Huskurer ock signerier är 
allmogens praktiska medicin. Vår största samling av signerier 
ha vi att tacka 'en norsk biskop för. 

Folkets primitiva eller traditionella vetande (ock tro) rör till 
stor del samma ämnen, -som äro föremål för europeisk-västerländsk 
vetenskap. Om metafysik ock psykologi är redan talat. Bota-
nik ock zoo logi representeras av folkliga föreställningar om 
växter ock djur (jag erinrar om ROLLANDS båda stora arbeten; 
i Sverge har dr MODIN omfattande samlingar); meteorologien 
representeras av väderleksmärkena (i Sverge samlade av HILDE-
BRANDSSON). Vi finna allt som oftast, att folkets vetande är 
till väsentliga delar identisk med medeltidens vetenskap (vi åter-
finna den i medeltida encyklopedier ock handböcker sådana som 
Lucidarius ock Physiologus, bestiarier, örtaböcker ock stenböcker). 
Geografien motsvaras av folkliga föreställningar om främ-
mande länder ock folk ock av olika landskaps ock socknars 
karakteristik av varandra i fråga om språk ock lynne. Hit höra 
naturligtvis ortsägnerna. Historien representeras av historiska 
sägner från grå urtid (jättar, dvärgar o. s. v.) fram till nutiden, 
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ock hit höra alla släkt- ock familjetraditioner ock minnen om 
enskilda personer, varpå ännu Norge synes vara särskilt rikt 
(jfr den isländska släktsagan). 

Historien har i alla tider stått poesien nära. Det ligger en 
djupare mening i grekernas uppfattning av historiens genius 
som en av de nio muserna. 

I samlingar föras sägnerna ofta tillsammans med sago.rna 
— de höra dock åt olika håll. Man kan ej skilja mellan den 
så att säga dogmatiska ock den episka sidan av samma före-
ställningskomplex. Alla spökhistorier, sägner om mara o. dyl. 
höra till uppfattningen av människosjälen ock livet efter detta. 
Alla sägner om skogsnyva, huldra o. s. v., om näck ock ström-
karl höra tillsammans med tron på dessa väsen. Sägnen är 
alltid djupt allvar, det är tro eller vetande, den är sann. Sagan 
åter är (åtminstone i nutida uppfattning) en konstprodukt, det 
är romanen ock novellen i folklivet, det är »skönlitteratur». 
Denna grundväsentliga skillnad mellan sägen ock saga hindrar 
naturligtvis icke, att identiska element rätt ofta kunna åter-
finnas i båda. 

Till de historiska sägnerna sluta sig närmare än till någon 
annan del av vårt ämne ordstäven: de äro fragment av en 
historisk eller personlig situation, eller embryon till sägner. 
Därmed nekas icke, att ordstäv ock ordspråk ha många be-
röringspunkter, liksom bägge ha beröringspunkter med de stående 
talesätten, som höra ordboken till. 

Den 	medeltida jälte sa g an med keltiskt, romanskt ock 
germanskt inslag, med sina minnen från folkvandringstiden, 
sitt nedslag hos SAX° ock i den isländska litteraturen är i munt-
lig tradition glömd, så vitt dess ämnen icke upptagits i de från 
en senare tid stammande balladerna. Jältesagan utgör sålunda 
ingen integrerande del av skandinavisk folkkunskap, i den mening 
vi här ta ordet, den är för oss blott en sida av medeltiden, där vi i 
det hela måste söka de historiska förutsättningarna till så mycket 
i folkets tradition. I nutida skandinavisk folktro ha vi ingenting 
kvar av det bildningsstadium, som åt ryssar ock serber bevarat 
bylinor ock »jältesånger», åt finnar ock ester Kalevala- ock Kale-
vipoeg-dikterna. 

Till tro ock vetenskap höra ursprungligen både gåtor ock 
ordspråk, ehuru i modern tid de förra mäst tjäna till för- 
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ströelse ock de senare som stilblommor. Ordspråken äro närmast 
att anse som filosofi, folkets teoretiska ock praktiska filosofi. 
En del av gångna generationers livserfarenhet ock levnadsvisdom 
finns i dem koncentrerad eller utkristalliserad. 

Att ordna dem lexikaliskt efter begynnelseordet är en dålig 
utväg, emedan samma ordspråk kan börja på mer än ett sätt. 
Att ordna dem i ett slags filosofiskt system ger rum för mycket 
godtycke. Ett förslag till sådan ordning finnes i Gommes »hand-
book» (efter ryssen Snegirev). Lättast är väl att ordna dem 
efter stickord, 0 som t. ex. E. T. KRISTENSEN gjort. Sverige har 
ännu ingen central samling jämförlig med MAus eller KRISTEN-
SENS eller ens med AASENS. 

5. 	Den sista stora provinsen är folk dik tnin g en, visserligen 
liksom ett par av de andra så omfattande, med så heterogena meto-
der ock med krav på så mångsidiga anlag hos sina odlare, att den 
icke kan omspännas av en forskarebegåvning ock en mans flit. 
Hit höra utom gåtorna: sagan, visan, dramat, leken ock musiken. 

Gåtorna äro ursprungligen hemlig visdom, esoteriskt vetande. 
Som sådana uppträda de i den poetiska eddan (Vatkii5nismål, 
Alvissmål), i Hervara- ock Völsungasagorna o. s. v. Den största 
samlingen av gåtor ha vi från Island, av Rar ARNASON. Man 
kan ordna dem alfabetiskt efter lösningen. Men det finns en 
stor grupp mera utförda gåthistorier, som icke kunna placeras 
i något alfabet, utan bilda en grupp för sig. 

Om skillnaden mellan saga ock sägen är förut talat. Denna 
skillnad utesluter som sagt icke, att de förete en massa gemen-
samma element. Hela tankegången är densamma, emedan båda 
tillhöra en primitiv kultur. Sagan förutsätter ett primitivt sam-
hälle, däri kungar, prinsar ock prinsessor ha samma sociala 
ställning som ännu bland t. ex. bantu- ock negerfolk. Deras 
uppfattning av natur- ock människoliv, den lätthet varmed djur 
ock människor växla skepnad ock deras egenskaper flyta samman, 
häxkonster utan någon aning om naturens regelbundna lopp, 
sådant den moderna människan fattar det, allt detta är karak-
teristiskt för den primitiva människan. Principiellt försätter 
oss folksagan tillbaka till kulturstadier, som våra förfäder för-
modligen redan passerat, när de för fyiatusen år sedan först 
lärde känna bruket av metaller. Endast ett par hithörande 
grupper, skämtsagor ock anekdoter, stå på modern ståndpunkt. 
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Vi kunna nämligen inom folkets muntligt traderade prosa-
dikt urskilja flere olika grupper: undersagor, skämtsagor ock 
anekdoter med så att säga enbart eller huvudsakligen estetiskt 
underhållande syfte, fabler ock den kristna eller kristnade le-
genden med sedelärande eller uppbyggligt syfte. Teorier ha, 
avlöst varandra rörande sagornas ursprung ock historia. GRIMM 
trodde snarast, att de hörde till det gemensamma ur-ariska 
arvet ock såg i dem räster av den indoeuropeiska folkstammens 
älsta gemensamma kultur. BENFEY ock hans efterföljare här-
ledde dem från indisk-buddhistiska källor ock ville visa, att 
de från Indien på litterära ock muntliga vägar vandrat från 
folk till folk. Den »antropologiska» skolan — inom detta om-
råde bäst representerad av KAARLE KROHN - tar saken mera 
nyktert, på samma gång mindre enkelt; sagor vandra visser-
ligen, ock i deras historia kombineras på oändligt växlande sätt 
i dem ingående element. Men sagorna äro icke uppståndna hos 
ett folk eller i ett land, sagor ha kunnat uppstå ock ha upp-
stått överallt; deras likhet beror visserligen delvis på historiskt 
samband (migration), men delvis också på att människoanden 
överallt är sig lik ock under likartade förutsättningar autoktont-
spontant framträder i likartade yttringar, i tro, sed ock saga. 
Varje sagomotiv ock varje kombination av sådana motiv måste 
undersökas för sig, topografiskt-kronologiskt ock psykologiskt. 
Ett flertal sådana specialundersökningar äro gjorda isynnerhet 
av finländare (K. KROHN o. a.) ock danskar. 

Den rent litterära undersökningen har framför allt att följa 
de stora österländska sagosamlingarnas spridning (den indiska 
»furstespegeln» ock andra indiska samlingar — »Tusen ock en 
natt») genom österländska ock europeiska litteraturer under 
medeltiden. Bredvid dessa litteraturer ha förmodligen krigiska 
ock fredliga förbindelser (handel ock pilgrimer), isynnerhet 
efter korstågen, bidragit till deras spridning. Till spridningen 
ha också prästerna bidragit genom »exemplen» i sina predik-
ningar: flere medeltida sagosamlingar äro särskilt gjorda hand-
böcker till deras tjänst. Av djurfabler har Europa en urgammal 
samling, som går under Esopos' halft mytiska namn. Fabeln har 
i modern tid blivit en litterär genre (särskilt berömda som fabel-
diktare är LAFONTAINE ock KRYLOV). Fromma legender äro 
samlade i medeltidens uppbyggelseböcker. En del nu vitt spridda 
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skämtsägner ock anekdoter återfinnas i renässansens samlingar 
av »facetiae» o. dyl. En 'del sagomotiv återfinnas i bild i medel-
tida kyrkomålningar ock bokminiatyrer. 

Man har sökt reducera de olika sagovarianterna till vissa 
typer, det första försöket i denna riktning gjordes av v. HAHN. 
Efter honom gavs en sådan tabulatur av BARING-GOULD, som, 
återfinnes i det engelska folklore-sällskapets folklore-handbok. 
På skandinavisk botten hade SVEND GRUNDTVIGS sagoregister, 
nu i utdrag publicerat, samma syfte. Senast ha AARNE ock HACK-
MAN i FF Commun. givit utförliga förteckningar över folksagorna, 
så mycket mera välkomna som de i Finland (på svenskt ock 
finskt språk) gjorda sagouppteckningarna torde vara de rik-
haltigaste som finnas. 

Folkböckerna äro till väsentlig del renässanslitteratur, som i 
sin ordning delvis återger senantikens romaner. Ännu på 1600-
talet hörde Kejsar Oktavianus, Griselda, Riddar Finke o. dyl. — 
enligt vad Stjernhielms »Herkules» visar — till den förnäme sprät-
tens litteratur. Vi kunna följa samma litteraturvågs gång från 
Tyskland över Danmark till Skandinavien, över Polen till Ryss-
land. Sådan uppbyggelselitteratur som Jesu Barndoms-bok 
ock Sibylle spådom ha sitt ursprung i forn-kristlig, extra-kano-
nisk litteratur (apokryfer). Huvudvärken äro hos oss NYERUPS 
ock BÄCKSTRÖMS förteckningar ock omtryck (i Tyskland äro 
folkböckerna samlade av SIMROCK). Det vore på tiden, att någon 
litteraturhistoriker åter toge upp ock med moderna jälpmedel 
undersökte våra folkböcker, som under två århundraden jämte 
bibel, psalmbok ock almanack samt visorna »tryckta i år» ut-
gjort »folkets» bokskatt. 

De mäst ursprungliga alstren av folkdiktning i bunden form, 
visor, äro arbetsvisor (behandlade av BÖCHER i hans kultur-
historiskt högst intressanta »Arbeit u. rhythmus» ock efter honom 
av CEDERSCHIÖLD); vallåt ar (i Sverge.  samlade av R. DYBECK, i 
Norge av LINDEMAN); barnvisor ock barnrim av olika slag, 
som sjungas för barn ock av barn (i stora samlingar av NORD-
LANDER ock E. T. KRISTENSEN, tyvärr blott täxt, utan melodier). 
Därnäst komma »låtar», små (fyrradiga) lyriska dikter, i Sverige 
på sätt ock vis upptäckta av R. STEFFEN, ännu levande i Norge 
ock på Island som stäv, hitsgångar, vikivakar o. s. v., närmast 
att jämföra med tyska schnadahtipfl ock spanska coplas. 
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En väl begränsad grupp för sig utgöra balladerna. Om 
också deras ursprung är att söka i Frankrikes medeltida »carole», ha 
de haft sin egentliga rika blomstring i England ock Skandinavien. 
Balladerna, epos med dans, ord ock toner i intim förening, bilda 
ett av de mäst karakteristiska dragen i den skandinaviska me- 
deltidens, 13-15 århundradenas sociala liv. Fr. o. m. 1500-talet 
reduceras de till blott litteratur, sjunka efter hand ner till 
allmogen, utan att någonsin fullt acklimatiseras, då språket ju 
alltjämt ger dem en främmande färg. Märkligt är, att de 
ännu fortleva i sin ursprungliga art som dans + ord + melodi 
på Färöarna. Innehållet är som bekant hämtat från olika håll: 
urtidsmyter, folkvandringstidens jältesagor, samtida historia. Den 
allmänna världsbild, inom vilken händelserna spela, är delvis 
samma primitiva mänsklighet som folksagans, delvis naturligtvis 
färgad av kristna föreställningar ock riddarväsen. Kombinationen 
dans + ord + melodi är uråldrig. Om vi gå ännu ett steg 
längre tillbaka, då religionen ännu ej skilt ut sig som sär-
skild livsfaktor, stå vi mitt i. den mäst primitiva kultur, som den 
historiska etnografien når: zulukaffern »dansar» vad vi skulle 
kalla en trossats eller kulthandling, ock dans betyder här: dans 
+ ord + toner + tro. GRUNDTVIGS folkvisevärk (fortsatt av A. °L-
m) är ett i sitt slag enastående vetenskapligt storverk (Gump är 
GRUNDTVIGS lärjunge). Ett annat danskt storvärk, varav blott 
mindre prov ännu varit synliga i tryck, men som — att dömma 
av dessa prov — lovar rik frukt för vetenskapen, är E. v. d. 
RECRES stora, om oändligt tålamod ock vetenskaplig entusiasm 
vittnande registervärk. För en sammanfattande framställning 
av den skandinaviska balladens karakter ha vi STEENSTRUP att 
tacka. 

Balladen är till sitt väsen epos. Bredvid densamma finnas 
även yngre visor av 'berättande innehåll, ock sådana till-
värkas än i dag, när ett oerhört brott, en stor olycka 1. dyl. 
griper folkets intresse ock sätter dess fantasi i rörelse. Folket har 
också en betydande skatt av lyriska visor, kärleksvisor, sjömans-
visor o. dyl., samt skämt av olika slag från olika tider med 
mycket olika poetisk valör. Visorna, såväl ballader som yngre 
berättande visor ock lyriska visor, ha spritts bland allmogen 
dels genom muntlig tradition, dels genom en massa skillings-
tryck. 
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Av folklig dramatik finnes i Skandinavien endast element 
— begynnelser eller räster — dels gamla års fäster (»rida maj 
i by) o. dyl.), dels religiösa skådespel av kristen upprinnelse 
(t. ex. stjärngossarna), dels dramatiska sånglekar (se nedan), dels 
slutligen skämtsamma samtal (»vittnesmål», »käringsnack» o. dyl.). 
1 Tyskland lever som bekant det kristliga skådespelet (i samma 
genre som medeltidens »mysterier») ännu i 19:de ärh. vid fullt 
liv (mäst bekant är passionsspelet i Oberammergau). 

Lekarna äro av många slag; huvudarterna äro: sånglekar, 
vanligen upptagna i vissamlingar, ord ock toner i förening med 
dans eller andra rörelser, ofta med dramatisk aktion; sådana 
som sätta de lekandes fyndighet på prov; sådana som inne-
bära tävlan i styrka eller vighet. Barn ock ungdom ha del-
vis olika lekar. Bland dem som lekas av båda könen tillsammans 
finnes en mängd friarelekar. Till lekarna höra räkneramsor ock 
pantlösningar. Många lekar ha uråldriga anor ock gå till-
baka till mera primitiva kulturförhållanden. De mera centrala 
samlingarna äro hopbragta av DAVIDSSON, STOYLEN ock LAMPA. 

FEILBERG har samlat all världens varianter' av bro-leken ock sökt 
utreda dess ursprung. 

Till lekarna hör också folkdansen — långdanser (som den 
ovan omtalade Färö-dansen), cirkeldanser eller i turer (de senare 
gå utan gräns över i lekarna). 

Så ha vi folkets melodier, som dels sjungas till folkvisor 
ock sånglekar, dels spelas. Det mäst spridda instrumentet är 
fiolen. Fiolen var i Sverge en tid på retur, utträngdes av det 
ganska omusikaliska handklaveret, men håller nu åter på att 
komma till heders, tack vare bl. a. de spelmanstävlingar som 
anordnats under senare år i olika landskap. De styvaste spel-
männen har väl Norge haft (t. ex. »Myllarguten»). Blott inom 
ett inskränkt område (Uppland) brukas nyckelharpan. För 
övrigt är även klarinetten i bruk. 

BERGGREENS samling var för sin tid ett betydande arbete, 
uppburet av både sakkunskap ock kärlek till folkets melodier 
liksom LINDEMANS, DYBECKS o. a. samlingar. Nu pågår i alla 
skandinaviska länder ett intensivt samlingsarbete efter strängare 
vetenskapliga principer (i Finnland under ledning 'av 0. ANDERS-

SON, i Norge av ELLING, i Danmark ock på Färöarna av TRUREN). 
1 Sverge' äro de mäst omfattande uppteckningarna gjorda av 
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NILS ANDERSSON, K. P. LEFFLER, FREDIN, OVERGAARD, ock ar-
betet ledes nu genom en kommission tillsatt av första svenska 
mötet för folkkunskap. I Danmark har LAUB sökt reproducera folk-
melodierna i deras ursprungliga gestalt. Folkets melodier gå del-
vis i tonarter äldre än dem konstmusiken nu använder (gregor., 
pentatonisk skala), ock det vanliga (vetenskapligt sett rätt otymp-
liga) notsystemet har icke resurser för deras exakta återgivande. 
På sista tiden har man begynt ta upp dem med fonograf eller 
grammofon. Endast med jälp av dylik mekanisk registrering 
är det tänkbart att ge också musikforskaren ock eftervärlden en 
rätt föreställning om spelsättet. 

När THOMS 1846 först framkastade tärmen folk 1 or e, förstod 
han därmed »that department of the study of antiquities and 
archaaology, which embraces everything relating to ancient ob-
servances and customs, to the notions, beliefs, traditions, super-
stitions, and prejudices of the common people». Ock i GOMMES, 
av den engelska »Fölklore Society» 1890 utgivna »Handbook of 
folklore» definieras vetenskapen som »the comparison and identi-
fication of the survivals of archaic beliefs, customs and traditions 
in modern ages». Väsentligen likartad är MONSEURS definition 
(1892). Av ovan upptagna partier saknas alltså antropologien, 
språket ock den materiella kulturens tekniska sidor, varemot 
dithörande seder ock bruk, folktro ock vetande inbegripas. Cox' 
»Introduction to folklore» (Lond. 1895) egnar mycket liten upp-
märksamhet åt den avdelning, vi ovan rubricerat som folkdikt-
ning. För jämförelses skull, till upplysning om huru veten-
skapen uppfattas ock indelas av olika forskare, skall här åter-
givas dispositionen i några arbeten av allmänt innehåll: 

HYLTåN-OAVALLIUS, Wärend o. wirdarne 1863-68: 
land ock folk; hednakult; hednatro; näringsfång; slöjder ock handel; 
boningar ock husgeråd; klädedräkt, vapen ock smycken; stamförfattning; 
rättstillstånd; folkseder. 

GOMME, The handbook of folklore 1890: 
superstitions connected with great natural objects [bärg, grottor, sjöar, 
källor, floder, åska o. s. v.]; superstitions respecting trees and plants; 
superstitions connected with the animal world; goblindom [jättar, troll, 
tomte, spöken, skogsnyva, vältar, vitror, mara, lyktgubbar, djävulen etc.]; 
witchcraft; leechcraft; magic and divination; beliefs relating to another 
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life; superstitions generally [rör. tattare, rött hår, olika yrken, kropps-
delar, dräkt, möbler, bostad, kyrkogården, järn, silver, spott o. s. v.]; 
festival customs; ceremoni al customs [födelse, giftermål, död]; games; 
local customs; folktales, hero tales, drolls; creation, deluge, fire, and 
doom myths; ballads and Bongs; place legends and traditions; jingles, 
nursery rhymes, riddles &c.; proverbs; nicknames, place rhymes &c. 

MONSEUR, Le folklore wallon [1892]: 
kres merveilleux; animaux; agriculture; plantes; rådecine populaire; 
moeurs et coutumes; contes et fables; astronomie et mkorologie popu-
laires; chansons; sorcellerie, magie, divination; enfantines et jeux; blason 
[ramsor oro ock på namn]; coutumes diver-  ses; calendier. 

FEILBERG, Dansk bondeliv 1889-99: 
min vesteregn; bygninger; arbejder; livet inden dore; handel; lidt fra 
fa3llesskabets tid; toldgrmnse og smugleri, bissekrsemmere og markeder; 
fester; fra familjelivet (familiegilder); folkesynd og folkesorg [drycken-
skap, nattfrieri m. m.]; almuens nedarvede aandelige eje (overtro, lsege-
kunst); folkets uskrevne litteratur. 

E. M. MEYER, Deutsche volkskunde 1898: 
dorf und fiur; das haus; körperbeschalfenheit und • tracht; sitte und 
brauch; die volkssprache und .die mundarten; die volksdichtung; sage 
und mtischen. 

E. H. MEYER, Badisches volksleben 1900: 
geburt, taufe und kindheit; die jugend; liebe und hochzeit; das häusliche 
loben; bei der arbeit; zur festzeit; das verhältnis der bauern zu kirehe 
und staat; krankheit und tod. 

R. ÄNDREE, Braunschweiger volkskunde, 2 aufl., 1901: 
geogr. abriss des gebietes; vorgeschichte; frilhgeschichte; anthropologie; 
die niederdeutsche sprache in Braunschweig; ortsnamen; flurnamen und 
forstorte; siedelungen und bevölkerungsdichtigkeit; dörfer und häuser; 
bauer, hirten und gesinde; flachs und spinnstube; gerät in hof und 
hans; bauernkleidung und schmuck; geburt, hochzeit und tod; jahr und 
feste; geisterwelt u. mythische erscheinungen; aberglauben, wetterregeln 
und volksrnedizin; volksdichtung und spiele. 

WUTTKE, Sächsische volkskunde, 2 autt., 1903: 
die grundlagen des volkslebens (land, vorgeschichtliche zeit, germanische 
bewohner vor der slawenzeit, verlauf u. formen der besiedelung, anfänge 
des städtewesens); die bevölkerung (stand u. wachstum, bevölkerungs-
gliederung, verbrechen und selbstmord); aus dem geistigen leben des 
volkes (volksdichtung, mundart, sitten u. gebräuche im kreislauf des 
jahres, aberglaube u. volksmythen); das kfinstlerische wollen des volkes 
(dorfkirehe, hans und hof,. wohnung, kleinkunst, volkstracht). 

VISTED, Vor gamle bondekultur [1909]: 
de vsesentligste kulturfrembringelser (bygningsskik, dragt, kunst og 
haandverk, visedigtning, eventyrforteelling); aaret og dets fester (tids-
regning og prjmstaven, festdage og festskikker, selskabelighed og gilder, 
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drikkekar); livets store begivenheder (fodsel, frieri og bryllup, dod og 
likfxrd). 

Då skandinavisk folkkunskap är en del av den allmänna 
etnologien, böra ovanstående indelningar jämföras med etno- 
logernas. Jag excerperar därför här några viktigare värk: 

B. TYLOR, Anthropology 1895: 
man, ancient and modern; nian and other animals; races of mankind; 
language; writing; arts of life [redskap ock vapen, kvarn, jakt ock fiske, 
åkerbruk ock boskapsskötsel, bostäder, dräkt, textilarbeten, fartyg, födans 
beredning, andra slöjder, handel m. m.]; arts of pleasure [poesi, musik, 
dans, skulptur, målning, lekar]; science; the spirit-world; history and 
mythology; society. 

RATZEL, Völkerkunde, 2 »fl_ 1885-88: 
Stellung der naturvölker in der menschheit; wesen, entstehung und aus-
breiting der kultur; sprache; religion; erfinden und entdeeken; ackerban 
und viehzucht; kleidung und schmuck; wohnstätten; familie und ge-
sellschaft; staat. 

H. SC.HURTZ, Urgeschichte der kultur 1900: 
Grundlagen der kultur. Gesellschaft: anfänge der gesellschaft, 
soziale schichtungen, anfänge des staates, sitte u. brauch. Wirtschaft: 
aufgaben u. anfänge, vvirtschaftsformen, kulturpflanzen u. haustiere, ge-
werbe u. handel. Materielle kultur: benutzung u. beherrschung d. 
naturkräfte, technik, waffen, werkzeuge u. geräte, schmuck u. kleidung, 
bauwerke, verkehrsmittel. Geistige kultur: sprache, kunst, religion, 
rechtspflege, anfänge d. wissenschaft. 

N. CHARUZIN, Etnografija, Pbg. 1901-05: 
Materiell -kultur: människan i paleolitisk ock neolitisk tid; vapen före 
bekantskapen med metaller; elden; växtföda, jakt ock fiske; födans 
beredning; krukmakeri; bosättning, husdjur, jordbruk; bostad; dräkt; 
förflyttning; vapen; prydnader; konst. Familj ock stam. Egen-
domen ock det primitiva samhället. Tro: totemism; fetischism; 
föreställningar om själen; dyrkan av den synliga naturens företeelser ock 
föremål; idén om ett högre väsen; henoteism ock dualism; tron på 
själens fortvaro efter döden, ock föreställningar därom; dödskult; dyrkan 
av förfäderna; offer; schamanism. 

M. HOERNES, • Natur- und urgeschichte des menschen 1909: 
Grundlagen d. kultur. Die Sorge um nahrung: die wirtschaftsformen 
u. die tragweite ihrer_ bedeutung. Die Sorge um ruhe u. sicher-
heit: feuer u. kiiche, obdach u. siedelung. Die kiinstlichen organe: 
werkzeug u. waffe, kleidung u. schmuck. .Der Zusammenschluss: 
familie u. staat, sitte u. recht, verkehr u. handel. Mitteilung u. dar-
stellung, geistige beruhigungsmittel: sprache, schrift u. kunst, 
religion u. wissenschaft. 
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Vetenskapsmannen behöver icke vår jälp: antingen reder 
han sig själv (med jälp av facklitteraturen) eller duger han 
icke. Samlaren — ock vår vetenskap behöver många flitiga 
ock samvetsgranna samlare — finner ledning i handböcker av 
GOMME, Cox, KAINDL (Die volkskunde, Leipz. u. Wien 1903). 
Frågosamlingar finnas i GOMMES handbok samt särskilt utgivna 
av SEBILLOT, GITTEE, 0. JIRECZEK, av landsmålsföreningarna, 
av svenska litteratursällskapet i Finland, av Antropologiska säll-
skapet i Wien, av dansk folkemindesamling o. a. Första mötet 
för svensk folkkunskap i Stockholm 1909 uppdrog åt en kom-
mitt att åstadkomma en för svenska förhållanden avsedd hand-
ledning. 

Vid all uppteckning bör man hålla sig så nära folkets tal-
språk som möjligt. Tre sätt äro att välja mellan: 1) man återgiver 
folkmålet, med folkmålets uttal, böjning, ordval ock fraser så nog-
grant som möjligt med jälp av särskilt dialektalfabet; 2) man 
återgiver folkmålets uttal i grova drag, med begagnande av de 
vanliga bokstäverna i vissa fixerade betydelser (möjligen med 
några tillägg, t. ex. i det svenska »grova» alfabetet föEw o); 
3) man överför talet till vanligt litteraturspråk med bibehål-
lande såvitt möjligt av ord ock konstruktion. Föremål ock 
handgrepp avtecknas eller fotograferas, ock skala bifogas. All 
uppteckning måste göras med den yttersta noggrannhet, med an-
givande av personlig källa (eller åtminstone ort), datum ock 
upptecknare. Till den enklaste arbetsmetodik hör att anteckna 
varje bruk, saga o. s. v. på särskilt blad ock skrivet blott på 
ena sidan. 

Viktigast är naturligtvis att uppteckna efter muntlig tradi-
tion, emedan de gamle dö ock med dem vad de ha inombords. 
Men även arkiv- ock litteraturkännare ha i vår vetenskaps 
tjänst betydande uppgifter: att samla, ordna ock för forskaren 
göra tillgängliga alla dessa millioner notiser av folkvetenskap-
ligt innehåll, som finnas gömda i handskrifter ock litteratur 
av olika slag utom det egentliga facket, bl. a. i tidningar. 

Det är redan påpekat, att plägseder rörande åkerbruk an-
sluta sig såväl till åkerbrukets teknik som till »etiken», att ort-
namnen tjäna till upplysning såväl i språkligt avseende som 
rörande bebyggelsen. Det är nästan regel, att samma material 
kan studeras ur olika synpunkter. Föreställningar ock sägner 
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om björn höra till jakten ock till folkets zoologi, ett barnrim 
hör till barnets liv, men kan också innehålla minnen från pläg-
seder, som i grå forntid varit de vuxnes egendom. Vanligt är 
ju även annars, att samma material behandlat från olika syn-
punkter tillhör olika vetenskaper. 

Vetenskapen har visserligen sitt eget syfte, här som bidrag 
till de skandinaviska frändefolkens historia ock psykologi, ett 
värdefullt bidrag till allsidig självkännedom. Vår vetenskap har 
emellertid även en mera direkt betydelse för livet. Ovan har 
påpekats, hurusom nyromantiken från egen forntid ock från 
folklivet hämtade näring för sitt förnyelsearbete i litteratur ock 
konst. Norges moderna litteratur ock konst är mäktigt påvärkad 
av den anda, SOM levde i WERGELAND, i ASBJORNSEN, i ASMUND 
VINJE, i BT. BJORNSON; ock GRIEGS musik står i nära samband 
med ock beroende av norsk folkmusik. Inom den samtida 
vitterheten spelar i alla länder den lokala folklivsskildringen 
en mycket viktig roll, uppburen i Norge av sådana författare 
SOM PER SIVLE, VETLE VISLIE, ANDERS HOVDEN 0. a., i Sverge av 
PELLE MOLIN, W. HeLPHERS, AUG. BONDESON, 0. HANSSON ock 
(med mindre konstnärliga anspråk) HENRIK WRANtRi  i Danmark 
av ANTON NIELSEN, AAKJIER, JOHANNES V. JENSEN 0. 8. V, I vilket 
beroende konstlitteraturen står av folkliga motiv, visar alla folks 
ock tiders litteraturhistoria. Den lokala folklivsskildringen er-
bjuder slutligen den naturligaste vägen att rikta litteraturspråket 
genom upptagande av ord ur folkmålens rikedom med deras ofta 
fina nyansering, deras humor ock fyndighet. Ock för den sociala 
freden ligger det mycken vikt på att de styrande, regeringens 
ock förvaltningens organ, liksom 'överklassen» överhuvud, lär 
sig förstå de stora massornas tankegång ock föreställningar, 
som trots alla folkskolor ock tidningar dock i mycket måste 
vara ock visar sig vara beroende av äldre traditioner. 

Översikter av vår vetenskaps skandinaviska litteratur finnas i Pauls 
bekanta »Grundriss d. germ. philologie» av DUG% ock LUNDELL. En bi-
bliografi för tiden 1850-1908 är under tryckning i den svenska lands-
målstidskriften. Men vi ha icke för Skandinavien någonting motsva-
rande PYP1NS instruktiva »Ryska etnografiens historia». 



OM BANDEN OG SViERGEN. 

IAGTTAGELSER OM EDERNES SPROGLYRE 
AF 

OTTO JESPERSEN. 

Feilbergs ordbog er som bekendt en grumme fornöjelig bog, 
hvoraf man kan here mange mrkelige ting på de mest 

forskellige områder. Også den der vii studere, hvordan folk 
baerer sig ad med at bande og sywrge, eller hvad overtro der 
knytter sig tu l eder, vii kunne hoste rig belwring af denne for-
underlig mangfoldige bog; han behover blot at slå op under 
ordet r ed" og gå alle de artikler igennem, hvortil der her mod 
slutningen henvises, og han vii da ha fået et interessant kursus 
i en side af vort folks sprogbehandling, som han intet andet 
sted vii kunne få således samlet og tilrettelagt. Og alle disse 
eder er nok et studium vffird, selvom mange måske vii regne 
dette oemne med blandt de löjerlige snurrepiberier, som kun 
folk med altfor rigelig fritid kan txnkes at gi sig af med. 

Den sprogforsker der vii vide noget om forholdet mellem 
bevidst og ubevidst omdannelse i sprogenes udvikling, vii finde 
meget materiale i ederne med de mange omdannelser af guds, 
satans og djvelens navne, der tilsyneladende trodser alle regler; 
den folklorist der onsker at trffinge ind i lwren om navneover-
tro og navnetabu, kan ikke gå ederne forbi — men det er ikke 
disse sid er jeg her vii fordybe mig i: meget dwrom findes alle-
rede i en gammel fortrffelig af handling af Kristoffer Nyrop om 
„Navnets magt"; også i „Ordenes liv" kommer han ind på sligt, 
og jeg vii ikke gå min gode ven i bedene. Jeg vii her vxsent- 

Festskrift tål H. F. Feilberg. 	 3 
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ligt holde mig tu den rent grammattiske side af sagen, hvor jeg 
har gjort nogle småiagttagelser, som visstnok ikke för er frem-
draine og som måske i nogen grad kan interessere den forsker 
med det lune smil i det venlige öje, som dette bind skal hadre. 

Eder afiagger mangfoldige vidnesbyrd om., hvor tankelost 
folk bruger deres modersmål. De der bander hyppigt eller altid, 
gör sig vel ncesten aldrig klart, livad deres eder betyder; det 
eneste de onsker, er ved anvendelsen af disse kraftord at göre 
deres tale mere eftertrykkelig — måske også at vakke mere 
tilhd tu sandheden og rigtigheden eller oprigtigheden af det de 
siger. Om dette sidste formål ret ofte opnåes, kan vel vare 
tvivlsomt; men om tankelosheden kan der ikke vare nogen tvivl. 
Vi kan darfor ved eder komme helt ud i det meningslose, 
hvorpå Wessels „Gid fanden tage fanden!" (Levins udg. s. 154) 
kan vare et typisk exempel. Eller „Naa gud lönne vor herre 
for det!" (Hostrup, Genb. III. 6). Bekendt er den formentlige 
gendrivelse af fritankeriet , der ligger i satningen: „Hvis der 
ingen gud var, ja så gud hjtelpp os allesammen!" hvor allerede 
ordstillingen viser at vi har med en fastgroet formel at göre, 
da vi ellers har verbet först efter så; „gud hjcelpe os" betyder 
ikke nogetsomhelst andet end „det ser (eller såe) galt ud" og 
forestillingen om gud eller hjcelp er helt af bleget. En variant af 
samme tankeloshed findes hos Goldschmidt (Hjemlos 2. 746): 
»De er maaskee en af disse blegnaeser, der „troe" ; men der er, 
gud straffe mig, ingen gud!" Og en noget lignende „tanke" har 
Henrik Pontoppidan afluret virkeligheden, når han (Landsby-
billeder 145) lar •en degnetale slutte således: „Dersom dette er 
dod, da gud fri os fra liv! Men er det liv, .da gud fri os 
fra dod!" 

Jeg har også engang truffet eden „Ved den lede gud", der 
öjensynligt i sin meningsloshed er en sammenblanding af „den 
levende gud" og »den lede satan". 

Ederne trodser tit al den grammattiske analyse, vi möj-
sommeligt fik indovet i skolen, således „gu' min salighed er vi 
nervose" (Drachmann, Forskrevet 1. 162). Og jeg skal intet for-
sog göre på at bestemme, hvad stilling i satningen fanden har i 
„hvad fanden mener du?", eller om nåde i „gud nåde dig" er et 
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substantiv (navneord) eller et ellers ukendt verbuml. Det må 
andre om at rede ud fra hinanden. Når man sir „Gud nåde 
dig!" mener man jo forresten slet ikke noget falske om guds 
nåde for vedkommende, selvom dette har vret den oprindelige 
betydning; snarere vii man sige: „der er ingen nåde for dig". 

Man kan föje fanden, satan, djcevelen, pokker tu l et spörge-
ord: hvem fanden skulde ha troet det? I hvad satan mener 
han? 1 hvor djavelen blir hun af? 1 hvordan pokker sidder du 
og fedter i det? Således også i almen-relativ tyd, hyppigt med 
et så efter: du kan spörge hvem fanden du vii 1 hvad satan 
han så gör, altid kommer han galt fra det 1 hvor pokker du så 
går hen, kommer du tu l ulejlighed 1 du må for mig hare dig ad, 
hvordan fanden du vii. Men denne sprogbrug er forskellige 
indskreenkninger underkastet, der strengt overholdes, selvom det 
kan vare vanskeligt at gi grunde for dem. At man ikke kan 
sige „Hvorledes satan skal jeg hare mig ad?" eller „Hvilken 
pokker mener du?" kunde synes let begrundeligt ved at ordene 
hvorledes og hvilken ikke bruges meget i den daglige talestil, 
hvor eder overhodet anvendes; men dette forklarer ikke de fol. 
gende ejendommeligheder. Man kan ikke sige „Hvad nytte satan 
er det til?" eller „Hvad for et bord fanden skal jeg ta?" — 
bandeordet kan altså' ikke föjes tu, undtagen når det kommer 
umiddelbart efter det egentlige spörgeord. Her må man sige 
„Hvad nytte er det tu, for satan?" og „Hvad for et bord skal 
jeg ta, for fanden?" Men uagtet man kan sige „Hvorfor pokker 
kommer han ikke?" kan man ikke föje et bandeord tu l de andre 
sammensat med hvor-, altså ikke „Hvorom satan taler I?" men 
„Hvorom taler I, for satan?" (eller „Hvad satan taler I om?") 

ikke „Hvorpå djwvelen tanker du?" men „Hvorpå tanker 
du, for djavelen?" (eller „Hvad djavelen tanker du på?") og 
ligeså med hvorfra, hvortil, hvorunder osv. Medens man van-
skeligt kan spörge „Når satan kommer toget dog?" er der ikke 
noget i vejen for med den ubestemte betydning at sige „Det er 
mig ligegyldigt, når satan det kommer". 

1 På tysk har jeg fundet skrivemåden med stort bogstav Gott Gnade 
dir I altså Gnade opfattet som substantiv, skönt ordbogerne opforer gnaden 
som verbum. 

3* 



36 	 OTTO JESPERSEN 

Andre ejendommeligheder. Man skulde tro det var lige-
gyldigt, eliten man sa ,,gud veed" eller „det veed gud", men 
faktisk betyder det ene det stik modsatte af det andet; det 
förste bruges om det usikre (det gud alene veed, men vi andre 
ikke), det andet om det tu l overflod sikre: Regner det? Ja, gud 
veed I ja det veed gud det gör (sml. ja det ve(d) gud det gör)1.-
Med andre ord: „gud veed om ..." men „det veed gud, at . . ." 
Og den samme forskel göres i forbindelse med guds viden mel-
lem de to småverber må og skal, der dog skulde synes at be-
tegne det samme: „Gud må vide, om han er dum" (uvisshed) 
— „gud skal vide, han er dum" (visshed). Ligeså: » Er han 
dum?" »Ja det må vorherre vide (om han er)". »Ja, det skal 
vorherre vide (han er)". 

Man skulde også tro, at gud, herregud og vorherre i aller-
swevreste forstand var enstydige, men det er de slet ikke i 
edernes underlige verden. Som udråb betegner herregud! med-
lidenhed (Herregud hvor man er et barn. Vedel, Stavnsbaand 33), 
gud! dxrimod forbavselse, tit glad overraskelse: »Herregud hvor 
han dog er lille!" 1 „Gud, hvor han er stor!" — Medens vor-
herre ikke kan bruges på nogen af de anforte måder som ud-
råb, kommer Jesus, iswr i formen josses, hyppigt tu l anvendelse 
i udråb, dog uden at betyde ganske det samme som noget af 
de to ntevnte udråb; det kan betegne beundring, men angir dog 
vel hyppigst ubehag, wrgrelse, angst, som i » Herre kisses, sagde 
Sem tu l sig selv, blot der nu ikke skeer en ulykke!" (Goldschm. 
Hjeml. 2. 822). Sml. også josses kors! 

Gud og vorherre er heller ikke det samme, når ordet efter-
folges af bevare's (bevare os!)  — Vorherre bevare's er omtrent 
det samme som „gud fri os", „lad os endelig vre fri (blive 
forskånet) for det", sml. „Vorherre bevares! Guvernante, det er 
det vaerste jeg ved" (E. Brandes, Overmagt 31). Gu(d) bevare's 
dwrimod er omtrent = »for mig ingen allarm", „jeg har intet 

i Et par forfattersteder : Gud wed, jeg war sorgefuld (Jammersm. 68) 
j Men jeg elsker Deres datter, himlen veed . . . ja, ved gud, himlen veed 
det! (Goldschm. Hjeml. 1. 143). I begge betegnes visshed (forsikring), men 
den ovenfor givne adskillelse har dog gyldighed for nutidens almindelige 
talesprog. 
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imod det": Må man ryge her? Ja, gu(d) bevare's. Om.  vendt: Må 
man ryge her? Nte vorherre bevare's'. Gud og vorherre for-
holder sig .ligefrem her som positiv og negativ elektricitet. 

I forbindelsen gu(d) bevares, og i andre lignende, er det lige-
gyldigt om man udtaler slutlyden i gud; men står ordet alene, 
forandrer det helt karakter, om man tar Ö med eller ikke. Vi 
kan joevnlig hore en sådan samtale som: „Hun er meget syg." 
„Gud (udtalt gud), er hun syg?" „Gu er hun syg." I förste til-
falde er gud et forbavselsesudråb, og ordstillingen er hun er 
spörgeordstillingen ; i det andet er gu et biord, og ordstillingen 
er hun heroer på, at dette biord er sat forrest, ligesom i „Visst 
er hun syg". Tonefaldet i de to satninger er også helt for-
skelfigt, stemmende med den almindelige forskel imellem for-
undrede spörsmål og bestemt bekraftende påstande. 

Biordet gu må opfattes som en variant af sgu (sku, som 
det også sommetider skrives), men er forskelligt fra det ved ikke 
at kunne stilles noget andet sted end forrest i satningen — en 
plads som sgu selv aldrig kan indtage. Se fx Bang, Ludvigs-
bakken 333 „frk. Brandt har s'gu altid kager i lommen ... Jo, 
gu' er der kager." Sgu er opstået af sågu i denne forbindelses 
hyppigste form, hvor den har tryk på sidste stavelse; i en anden 
form, der kim findes umiddelbart foran stark stavelse,, 
det tryk på förste stavelse (rytmetryk, se Fonetik s. 573): i sogu 
'ego, isogu 'aldri osv.2  Af sågu er sikkert gu opstået ved en i 
sprogenes historie ret hyppig teelse, som imidlertid aldrig er 
blevet systematisk undersogt; jeg kan ikke finde noget heldigere 
navn end forantien eller prosiopese. Den talende vii begynde 
at sige noget, men selvom han får gjort de tu l begyndelseslydene 
nodvendige bevaegelser oppe i munden, hores de ikke, fordi han 

1 En mig ubekendt variant finder jeg i Pontoppidan, Landsbybill. 186: 
,Og stort begyndte det da, med wden og drikken og majgrene og skyden og 
spekulationer, saa Vor-Herre maatte bevare sig.' Omtrent = så vorherre 
måtte sig forbarme. I denne sidste swtning er den gamle ordstilling be-
varet på trods af almindelig sprogbrug. 

2  På norsk, men ikke på dansk, har man en hyppig ed jagu (inde i 
en smtning), der nu ved efterligning af norske forfattere begynder at vise 
sig i danske bogen Formen „Å, du havde jo gu taget hende alligever 
(Niels Moller, Koglerier 95) kender jeg ikke fra dansk talesprog. 
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först får stemmebåndene (og udåndingen) i gang lidt senere. 
Når sligt gentager sig oftere uden at forstyrre forståelsen, hvad 
det netop tit kan ved sådanne i og for sig intetsigende fyldeord 
som eder, kan i nwste omgang den således afsnuppede form 
blive den egentlige i begyndelsen af et udsagn og altså bruges, 
uden at de tu l den oprindelige begyndelse horende artikulationer 
frembringes. (Sml. må•rn for godmorgen, tysk bitte for ich bitte, 
eng. would he did for God (eller I) would he did, osv.). 

Fuldstmndigt parallelt med sågu i dets to trykformer og de 
to kortere former sgu og gu har vi nu en anden ed, opstået af 
„så mmnd veed", nemlig inde i en swtning såmeen, almindelig 
med tryk på sidste solincen', men med tryk på förste foran stwrk 
stavelse: „han er isaman 'ikke fxrdig 1 han blir ,soman 'aldrig 
foerdig", endvidere smwn' eller smal' t, der dog langtfra er så 
hyppig som de andre former eller som det tilsvarende sgu, og 
endelig foran i swtningen men'. Alle disse foles ikke som så 
slemme bekrteftelser som sågu osv., ja kan måske knap leenger 
kaldes eder, sml. Chr. Winther, Digte gamle og nye, 7. udg. 162: 
„Han glemte rent den fwle banden, Jo rmen, dertil blev han 
for peen, Han turde neppe sige fanden". 

Jeg har endnu ett exempel på eder, som man skulde tro 
kunde bruges i flEeng, men som faktisk anvendes forskelligt, 
nemlig pinedod og dod og pine. Ved begge er der naturligvis 
fra först af tmnkt på Jesu lidelse og dod, og man horer da også 
tit Guds dod og pine (i litteraturen fr Goldschmidt, Hjeml. 1. 
168), men aldrig guds pinedod istedenfor pinedod. Dette sidste 
står sikkert for pine og dod, som det også skrives af Gold-
schmidt, anf. v. 127; med hensyn til det lydlige sammenligne 
man — sans comparaison, som man sir, när eens sammenlig-
finger vel synes een trEeffende, men man dog af een eller anden 
grund vii göre en undskyldning for dem — smörrebrod for smör 
og brod og ollebrod for 01 og brod. Medens nu dod og pine al-
mindeligst er et udråb, der står foran swtningen, er pinedod et 
biord, som swttes inde i den: „DM og pine, nu regner det 
igen". „Nu regner det pinedod igen". Sml. også det anforte 
sted hos Goldschmidt: „han skal gjore cour, han skal pine og 
dod gjore cour", hvor man nu vilde sige „han skal pinedod 
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göre kur". Begge forbindelser er ved den hyppige brug som 
bekrxftelser blevne i den grad profanerede, at ingen prxst nu-
tildags turde vove at tale om Kristi dod og pine, således som 
man kunde i gamle dage, se Chr. Pedersen 4. 479 „den dyre-
bare siel, som vor herre haffuer told [tålt] dod og pine faare", 
sml. også Breda!, Börnesp. 5 „For sin sons skyld: pine oc dod". 

Til edernes sproglEere horer også, hvad jeg har gjort op-
meerksom på i min Fonetik s. 563 og 564, at edprne frembyder 
ejendommelige trykforhold, nemlig enhedstryk i gud 'hjcelpe mig, 
gud 'veed, gud 'give, fanden 'ta mig osv., medens ellers subjektet 
i tilsvarende swtninger har stwrkt tryk, også i hvem 'fanden, hvad 
'pokker; endelig har vi også et interessant grammattisk forhold, 
når et bandeord bruges som erstatning for en nwgtelse som i 
„han gör fanden (gör han)" — men dette sidste må jeg op-
satte at behandle tu l en anden större sammenhEeng, da det her 
vilde blive for vidtloftigt. 

Ederne pr og navnlig har vret mangfoldige; en frodig 
sprogskabende evne har kastet sig over dem og frembragt rna-
leriske udtryk i mange forskellige forhold. Könnenes forhold tul 
bandeordene har vret og er forskelligt; kvinderne har fore-
trukket de mere uskyldige ord, eller dem de troede var uskyl-
digere, som når man har glemt at skam er et gammelt navn 
for satan. En yndet •ungpigeed i alt fald for et par år siden 
var „saft suse mig". Jakob Knudsen skriver. i Sind s. 63: 
„Daamen, en lille nordjydsk ed; bruges ogsaa af mennesker, der 
ellers ikke bander, f. ex. pwne, unge piger". Ordet er sikkert 
hg dennemand (se Feilberg), der er .en eufemisme for djvelen. 
Også individuelt er der stor forskel på mennbskenes måde at 
bande på; medens nogle bruger mange forskellige eder, nöjes 
andre altid med den samme vending, som Johannes V. Jensen 
rigtigt har iagttaget, se Himmerlandshist. 1. 3: „Det kunde og-
saa hares paa hans eder, at han var et ungt blod, han bandte 
overdaadigt og rigt, var ikke som de andre falden tilbage paa 
en enkelt, stereotyp gudsbespottelse". 

Når nutildags folk bander mindre og mindre, går der 
unfflgtelig som på andre områder noget malerisk tabt som folge 
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af den stigende kulturs udviskende og udlignende tendens, der 
seetter pwn ensformighed istedenfor meget vildt, utaemmet, los-
sluppent, ejendommeligt — men jeg skal ikke fortabe mig hver-
ken i umoralske beklagelser herover eller i moralsk gleede over 
det som et etisk -religiost fremskridt: jeg skriver ikke for at 
gribe ind i pr w st en H. F. Feilbergs gamle gerning, men for at 
hylde sprogmanden og almueforskeren Henning Frederik 
Feilberg. 



a 

FOLKELIGE PLANTESLIEGTER. 
ET STYKKE UVIDENSKABELIG BOTANIK 

AF 

MARIUS KRISTENSEN. 

Efterhånden som den videnskabelige naturhistorie bliver mere 
og mere kendt gennem skoleundervisning, og samtidig de 

folkeligt overleverede navne glemmes, fordi hörn nu ikke lxnger 
laerer planter og dyr at kende ved samtale med deres forwldre 
og andre voksne standsfwller, synes man også mere og mere 
at ringeagte de navnegivningsregler, som de gamle har fulgt. 
„Videnskabelige" er de jo ikke, hvis man ved „videnskab" for-
står systematik grundet på mikroskopisk iagttagelse. Men det 
gamle ord, at menigmand iagttager rigtigt, selv om han måske 
fortolker urigtigt, hvad han har iagttaget, skal også nok her 
vise sig at swde. 

Men det er lige ved, at „videnskaben" har kyst selvtilliden 
ud af folk på dette punkt. Vi tör jo snart ikke bruge et navn 
som slhund eller h valfisk, fordi vi så ved, at en eller 
anden videnskabelig skoleduks straks skal belEere os om, at de 
ikke er fisk eller hunde. Tak, det ved vi! Og så lEenge han 
selv taler om flyvende hunde og pungulve og marekatte 
og marsvin (endda i to vidt forskellige betydninger), har 
„videnskabsmanden" egentlig grumme lidt moralsk ret tu l at 
korrekse os. 

Men han gör det — eller hun, for der er jo også viden-
skabskvinder til. For nogle år siden måtte således Valdemar 
Reirdam ydmygt bede fru Ingeborg RaunkjEer om forladelse, 
fordi han havde talt om de tornede pile i et strandkrat. „Der 
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er ingen pile, der har torne", lod videnskabens uimodsigelige 
afgörelse. Imidlertid havde Valdemar Rkirdam ret I. Men over-
for „videnskaben" turde han ikke vwrge sin folkelige udtryks-
måde. 

Det er den udelukkende på ikke mikroskopiske slgtsmwrker 
byggede folkelige plantelxre, vi i det folgende skal göre lidt 
nwrmere bekendtskab med. Hermed skal ikke vxre sagt, at de 
folkelige plantenavne ikke frfflmbyder andre sproglige sider, som 
var vwrdige tu l en undersogelse. I andet hcefte af Univers. Jub. 
d. Samfunds Blandinger (I, 103) har prof. F. Didrichsen behandlet 
et kapittel af plantenavnenes orddannelseslwre. Der er neeppe 
noget stof af samme omfang, der byder en så broget samling 
af folkeetymologier, som de folkelige plantenavne udviser. Og 
der kunde skrives kulturhistoriske afhandlinger på grundlag af 
disse navne, bl. a. en meget morsom men grumme lidt anstaen-
dig om den katolske praestestands onde ry for uswdelighed. 

Men, som sagt, for denne gang må vi holde os tu, hvad 
jeg vii kalde „folkelige planteslaegter" (genera plantarum 
popularia), og at der er sädanne udprtegede slfflgter, som går 
starkt på tvmrs af de botaniske, vii formodentlig vaere klart for 
enhvmr, der har hort en dame (naturligvis uden videnskabelig-
botanisk uddannelse) sige om en tykbladet potteplante: „Ja, om 
det er en Mesembryanthemum eller en Sempervivum, det ved jeg 
ikke; men det er ialfald sådan en slags kaktus." Den selv-
folgelighed, hvormed hun regner tykbladede potteplanter tul 
kaktusslwgten; er afgörende. 

Det folgende er kun eksempler. Antallet kunde let have 
vret fordoblet, men jeg tror ikke det vilde have givet mere til 
forståelsen. Indenfor de enkelte „slwgter" mangler sikkert også 
nogle arter (dog aldrig med min gode vilje); jeg har ment, at 
det tu l denne undersogelse var nok at holde sig tu l Jenssen-Tusch: 
Nord. plantenavne, som jeg henviser tu, hvis nogen onsker naer-
mere oplysninger om enkeltheder. Nogle få tilföjelser har jeg 
dog taget fra Feilbergs ordbog, som indeholder et overmåde rigt 
stof af plantenavne. 

2. Man kan ikke tale om en folkelig planteslaegt i ethvaart 
1 Se nedenfor s. 44. 
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tilftelde, hvor en reekke planter har navn tilikelles. Rose er så 
almindeligt, at det vist helst må opfattes som lige så betyd-
ningslost som bl omme eller blomst, og mig er det ialfald 
ikke lykkedes at finde anden lighed mellem de talrige (jeg har 
noteret omtr. 30) arter kål, end at bladene er en ret frcem-
trcedende del af planten. 

Men selv om forholdsvis fxrre arter brer samme navn, 
behover de ikke at danne en slwgt. Navnet kan skyldes så 
nwrliggende grunde, der passer på dem alle, at man ikke kan 
sige, at de dwrfor foles som beslwgtede. Et godt eksempel er 
fu gle fr 0. Hos kobenhavnske fuglehandlere er det frugten af 
Phalaris Canariensis, og når dennes fro spirer og gror op på 
byggepladser o. lign., får grmsset vel samme navn. På Sjx1land 
og Falster er det navnet på agerkål (Brassica campestris & Si-
napis arvensis), hvis fro efter kornrensningen kastes ud i gården 
og naturligvis opsamles af fuglene. I Norge bruges navnet om 
vejskedekme (Polygonum aviculare), sikkert uden nogen tanke 
om, at der er sleegtskab mellem denne plante og de to (tre) 
andre, der brer samme folkelige navn på helt andre stederl. 

Selv om plantenavne også indenfor samme område har.  
nfflrstående navne, behover dette ikke at tale om folkebotanisk 
slfflgtskab imellem disse planter. Således brer forskellige arter 
af shegterne Epilobium, Euphorbia, Hypochceris, Leontodon, Or-
nithogalum og Chelidonium i större dele af Norden navne, der 
ender på -m wlk(e) o. ugn., uden at dette siger mere end den 
kendsgerning, at de alle har mlkesaft. 

Ja end ikke ret stfflrkt geografisk sammenhwngende navne 
behover at vidne om sleegtskabsfornmmmelse. G am mel m wn d 
betyder i forskellige dele af Jylland rollike (Achillea 
blåmunke (Knautia), alm. brandbmger (Senecio vulg), torske-
mund (Linaria) og Schorzonera humilis. Det må vxre plan-
ternes tarvelige og uanselige udvortes, der har ledet tanken hen 
på en gammel mand, men det er ganske 4vivlsomt, om der 
forer vej fra den ene af dem til den anden. 

1  Undertiden synes navnene at vxre overswttelser af tilfwldig beslwg-
tede latinske navne, som hvwrt for sig beror på primwr lighed, således 
hanekam for, kamgrffls (Cynosurus cristatus) og skjaller (Rhinanthus Crista 
galli). „Slxgten' hanekam skal vi senere komme tilbage til. 
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Betydelig mere usikkert er det med h un detunge. For 
Cynoglossum officinale er navnet vel ligefraem oversEettelse, og 
at der er både folkeligt og systematisk slagtskab mellem denne 
og pigfro (Echinospermum Lappula) og slangehoved (Echium 
vulgare), kan der ikke vare tvivl om. At der folkeligt kan 
drages en slaegtslinie fra disse tu bulme (Hyoscyamus), tör jeg 
ikke nEegte, men gåsefod (Blitum Bonus Henricus), vejbred 
(Plantago lanceolata), vandaks (Potamogeton sp.) og lovetand 
(Leontodon Taraxacum) kan jeg ikke bringe selv i folkelig slagt 
med de grundlaggende „arter"; her har vi sikkert selvstiendig 
opneevnelse af hvar enkelt på grund af bladenes lighed med en 
virkelig hunds tunge. 

3. Hvor vi har at göre med hvad jeg kalder en „folkelig 
planteslagt", vil der altid vare meget tydelige falles marker. 
Disse kan falde sammen med botaniske, så at „slagten" kom-
mer til at omfatte også botanisk naerbeslEegtede arter. 

Dette galder således den falsterske slagt hovmod, som 
omfatter busknellike (Dianthus barbatus), eng-pragtstjarne (Lych-
nis Flos cuculi) og Agrostemnza (Lychnis) coronaria, planter, som 
både i farve, bygning og almindeligt udseende står hinanden 
meget nr. 

Ganske det samme geelder den dansk-svenske slagt b e r-
tr am, omfattende nyserollike (Achillea Ptaxmica) og matrem 
(Chrysanthemum Parthenium). 

Men i reglen er den folkelige slEegtsopfattelse mere vid. 
Stor almindelig lighed, isar i frugtbarende tilstand, både i hold-
ning, bladform og frugternes farve og störrelse berettiger i Norge, 
Dalarne og Jylland henforelsen af torst (Rhamnus Frangula) tul 
slagten hag, sammen med Prunus Padus. 

Shegten pil omfatter foruden Salix ganske naturligt også 
en del popler (dog ikke bEevreasp, Populus tremula, som fra 
gammel tid har en sEerstilling); overgangene mellem de botaniske 
slagter er jo ganske javne både med hensyn tu l alm. holdning 
og tu l bladformer. Men netop det almindelige udseende drager 
også tidse (Hippophag rhamnoides) tu l samme slagt, og den hedder 
da også pil på Mon og Falster. Valdemar Rordams tornede pile 
er altså hjemlige nok. 
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Den store sltegt ly ng kan kendetegnes som halvbuskagtige 
planter med mere eller mindre bevaret lovdragt året om. Med 
denne begrwnsning omfatter den naturligt foruden Calluna og 
klokkelyng (Erica tetralix) også vild rosmarin (Andromeda), 
Azalea procumbens, melbeer (Arctostaphylos), buksbom (Buxus 
sempervivus), blåbwr (Yaccinium Myrtillus), myling (Empetrum 
nigrum) og måske rypelyng (Dryas octopetala) og -Rubus arcticus 
horer tu samme gruppe, men disse polarplanters karakter kender 
jeg ikke. Også bittersod (Solanum Dulcamara) har ialfald nogle 
ejendommeligheder, der knytter den sammen med de andre, og 
når krageklo (Ononis) i Skåne kaldes ljungpinnar, betyder 
navnet sikkert, at denne plante, hvis halvbuskprxg ellers hen- 
forer den tu slwgten, i modscetning til de andre står nogen om 
vinteren. Det hallandske ljung sn Ören for Pulsatilla vernalis 
er vel blot en stedsangivelse, men atter her må jeg give tabt 
på grund af utilstreekkelig viden. Vi skal for ovrigt senere vende 
tilbage tu denne slaegt igen. 

Midtpunktet for slwgten ar v e, der også er bygget over al- 
mindelig lighed i dragt og vokseform, er efter alle de nordiske 
sprogs vidnesbyrd fuglegrws (Cerastium sp. & Stellaria media) 
sammen med Anagallis, som ikke synes at forekomme i Norge 
og på Nordhavsoerne. Disse tre arter af slwgten har så stor 
almindelig lighed (de skore, liggende stmgler, de små rundede 
blade, de små blomster), at man på ingen måde kan skille dem 
eller antage, at nogen af dem har forrang for de andre. Fra 
de hvidblomstrede arter er vejen nu meget kort tu sandarve 
(Arenaria) som også overalt regnes tu slfflgten, tu firling (Sa- 
gina, Danm. og Norge) og Spergula (Danm., Sver.). Ganske nr 
står også b uk arv e (Asperula odorata, Syddanm.), som folkeligt 
set har et ualmindelig talende navn, der angiver både plantens 
almindelige praeg og dens starke duft 1. Vandportulak (Peplis 
Portula, Danm.) er også fuldtud af samme prmg som grund-
formerne, og ligeså knude arv e (Centunculus minimus, Norge). 

1 Da navnet og planten i så höj grad dwkker hinanden, er jeg ikke i 
tvivl om, at navnet og planten også oprindelig horer sammen, og at Harpe-
strEengs overswttelse : Fumaria, bukaruw er en af de mange lose for-
danskninger hos denne ellers htederlige overswtter. 



46 	 MARLUS KRISTENSEN 

De tykbladede former af Arenaria forer så igen videre tu l lem-
mike (Veronica Beccabunga) og vandarve (Montia); fra Anagallis 
og Centun,culus er slegtskab nok kendeligt tu l de ellers så af-
vigende fredlosarter (Lysimachia nemorum & vulgaris). Og ende-
hg slutter hyrdetaske (Capsella Bursa pastoris) sig ret ner tul 
de spede hvidblomstrede »arter. Yderst har vi andemad (Lemna, 
Ringkb.), hvor kun bladformen og spedheden kan danne binde-
led. — Selv om forholdene her altså er langt mere sammensatte 
end ved de foregående slegter, forekommer sammenhengen mig 
dog fuldtud sikker og sporlig. 

Et udpreget eksempel på en slegt (i modsetning tu l de 
under 2 behandlede ydre navnesammentref) danner benved. 
Som egenskabsbetegnelse passer navnet nEeppe på andre af 
slegten end Euonymus europcea, men hele slegten består af 
ber- eller stenfrugtberende halvtreer: kristtjörn (Ilex Aqui-
folium); kopatter (Lonicera Xylosteum), kornel (Cornus sangvinea) 
og kvalkved (Viburnum Opulus). Kun på Island er et halvtre 
af anden frugttype, en pil (Salix arbuscula) overfort tu l slegten. 

4. Ofte er det imidlertid ikke plantens almene udseende, 
der danner kendemerket på slEegten, men fremtredende egen-
heder ved en enkelt del af den. Således kan det for det forste 
vaere blomst en (i folkelig forstand, a: omfattende tette blom-
sterstande). 

Hvor ligheden med den opmevnte genstand er så slående 
som ved blåklokkel eller fingerbjerg (-1)01) 2, kan man 
vere i tvivl om, hvorvidt det er uafhengig opnevnelse eller 
slegtsdannelse. Men i mange andre tilfelde er slegtsforholdet 
klart nok. 

Som eksempler på blandede forhold skal vi tage bl åm an d 
og hanekam. 

Blå man d synes uden sleegtskab at veere navn for slange-
hoved (Echium, Ringkb.), stemorsblomst (Viola tricolor) og for 
en lille slegt: kornblomst (Centaurea Cyanum) — munke (Knau-
tia arvensis); at de to sidste horer ner sammen, kan der ikke 
vEere tvivl om. De danner også på anden måde navneslegt. 

Campanula sp., Gentiana pneumonanthe, Pulsatilla sp., Aguilegia, 
Aconitum. 2  Campanula sp., Digitalis purpurea, Gentiana? 
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Hanek am (jfr. ovenfor s. 43 note i) omfatter ialfald de tre 
meget lige arter skjaller (Rhinanthus), hanekro (Galeopsis Tetrahit) 
og kwllingtand (Lotus corniculatus). Selv om disse horer tu l tre 
forskellige botaniske familjer, kan ingen naagte ligheden mellem 
dpres blomster, som unaagtelig vilde vwre endnu större, hvis vi 
kunde antage, at Vid. Selsk. Ordbog har forvekslet Galeopsis 
Tetrahit med en af de gulblomstrende arter. At også Primula 
officinalis gennem Lotus står i virkeligt slxgtskab med disse, 
skal vi senere få yderligere bevis for. 

5. Hvor opnwvnelsen skyldes fr u gt en, er det samme til-
feeldet. Umiddelbar opnffivnelse uden grund tu l at antage slwgt-
skab har vi ved blåbwr 1  og skaamplantenavnene på -klo 
eller -k ek s (björne-, hunde- o. 1.) 2; dog vii jeg ikke ncegte 
muligheden af, at hundekeks, som over hele Norden betegner 
Anthriscus sylvestris, efter at man har glemt den oprindelige 
betydning, på Bornholm kan vwre overfort tu l Torilis Anthriscus 
på grund af slxgtlighed. 

En slgt er dcerimod sikkert hundebwr, som omfatter 
planter med giftige, blå, iöjnefaldende bwrfrugter, nwmlig druef  
munke (Actcea spicata), valsk roe (Bryonia alba) og bittersod 
(Solanum Dulcamara). Hertil slutter sig den vist helt uskade-
lige mosebolle (Faccinium uliginosum), som har ringere anseelse 
end det xgte blåbcer (V. Illyrtillus) og ikke bliver brugt videre 
tu l menneskefode. 

Selv om b urr e rimeligvis også fra forst af er en almen-
forståelig egenskabsbetegnelse (spids og stiv), er der ingen tvivl 
om, at navnet nu er en shegtsbetegnelse med hovedudgangs-
punkt fra Lappa. Nxrmest i den oprindelige betydning er det 
dog måske at tage som navn på nåletrwskogler (Sver.). Men 
ellers er det udelukkende knyttet tu l planter, hvis frugter (eller 
frugtstande) hfflfter sig fast ved modhager, som 'snerre (Galium 
Aparine, Ringkb.), krebsklo (Stratiotes aloides, Uppld.), Agri-
monia Eupatoria (Vestsver.) og brådfro (Xanthium strumarium). 

6. Hvor slwgtsmrket er bla den e, gwlder atter det samme. 

Rubus plivatus og Vaccinium sp. 
2  Heracleum'sylvestris, Anthriscus sylvestris, Torilis Anthriscus, Co-

nium maculatum. 
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Som eksempel på uafheengig opneevnelse kan henvises tu l hund e-
t unge ovenfor (s. 12). Delvis kan hertil også regnes hest e-
hov: Tussilago Petasites & Farfara, åkande (Nymphma og Nu-
phar) og kabbeleje (Caltha palustris, V.-Norge); men mellem de 
to sidstnwvnte parter" er der dog muligvis slwgtskab (lighed i 
blad og (gennem Nuphar) i blomst). 

En smuk og stor slwgt er den dansk-skånske slwgt fl ee g': 
det er overalt de sywrddannede blade, der er sammenholds-
punktet, og dette gx1der swrlig de centrale arter: kalmus 
(Acorus Calamus), Iris sp. og pindsvinsknop (Sparganium). 
Meget nr op tu l disse slutter sig i bladformen dunhammer 
(Typha, Ostjy11.) og bladtag (Phragmites, Jyll., Fyn). Lige i 
fortsxttelsen af denne ligger igen bredbladede arter af grwsser 
og halvgraesser som star (Carex sp., Angel), rorgrws (Digraphis 
arundinacea), sodgraes (Glyceria spectabilis) og kogleaks (Scirpus 
sp). De småbladede arter af disse botaniske slwgter horer ikke 
tu l den folkelige slgt flg. (En helt uvedkommende selvsteen-
dig dannelse udenfor det sproglige område for denne slwgt er 
4et isl. flwkj a fuglevikke (Vicia Cracca), som vist gwlder den 
flade, sywrdformige baalg, ikke bladene.) 

Endog en så udvendig egenskab som voksestedet kan 
vaere det, der holder sleegten sammen. 

Indenfor slfflgten gejl er der nwrt slwgtskab i alle hen-
seender mellem gyvel (Sarothamnus) og visse (Genista), men 
når slxgten også omfatter lyng (Calluna vulgaris, Sjeell., Fyn) 
og grå bynke (Artemisia campestris, Jyll.), må det vist vsent-
lig veere disses voksen på törre og magre jorder, der er sam-
menholdspunktet. 

Dette glder vel også, når man i Jylland tu l slanten ly n g, 
som ovenfor er omtalt (s. 13), også regner de to lavarter fåre-
lyng (Cladina rangiferina) og sort lyng (Cornicularia aculeata), 
der danner en iöjnefaldende del af hedevegetationen. 

Vi har allerede, således ved slwgterne arv e og fl x g, 
set eksempler på, at en folkelig planteslfflgt ikke er a fgreen-
s et, men fo rt on er sig tu l 9n eller flere sider. Endnu et skridt 
i denne retning er det, når fortoningen går så vidt, at slwgtens 

Voesentlig ensartede hermed er pult (vestjysk) og m Mg; se Feilbergs 
ordbog. 
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vwsentlige kendemterker aldeles mangler, så kun en slwgtsmmr-
kerne ret uvedkommende lighed med en af slwgtens arter dan-
ner tilknytningspunktet. Vi skal nu se nogle eksempler på en 
sådan yderligere fortoning. 

Dersom denne art er hovedarten, stiller forholdet sig dog 
noget anderledes. Skönt det naturligvis må vwre bestemte egen-
skaber der former slwgtsbegrebet, kunde dog i og for sig en 
anden af hovedartens egenskaber godt have vret vakt, og dette 
er faktisk oftere tilfwldet. 

Således med slwgten n ell i k e. For de flestes vedkommende 
er det den slanke vwkst, de smalle, tilsluttende blade, den rankt 
bårne brede blomst, der uchnterker Dianthus, som man har at 
holde sig til. Dette gwlder ikke blot klinte (Agrostemma sp.), 
pragtstjwrne (Lychnis sp.), tjwreblomst (delandrium) og limurt 
(Silene rupestris), men lige så vel kornblomst (Centaurea Cyanum, 
Mors) og guldstjterne ( Gagea lutea, Haderslev). Dwrimod er det 
den nellikeduftl, den giver, når den swttes på 01, der har givet 
navn til nellikeroden (Geum urbanum). 

Det er i god overensstemmelse med den etymologi af ordet 
n tel d e, som Torp giver i Ficks Wörterbuch 4  III s. 291, når de 
egenskaber, der knytter den store slwgt nwlde sammen, så 
godt som udelukkende er holdning og bladform. Dersom navnet 
virkelig betyder knyttewmne el. lign., er den grundlwggende egen-
skab jo netop det hampeagtige og ikke det giftigt breendende. 
I holdning og bladform stemmer Urtica mere eller mindre nöje 
med den lange rtekke rublade, lwbe- og maskeblomster, som 
kaldes n wl d er (mest med tilföjelsen blind, dov eller dø d), 
nwmlig oksetunge (Anchusa officinalis & arvensis), fandbwger 
(Ballota ruderalis), hanekro (Galeopsis), tvetand (Lamium), hjeerte-
span (Leonurus Cardiaca), Marrubium, galtetand ( Stachys syl-
vatica) og brunrod (Scrophularia nodosa). Men de sårende egen-
skaber ved slwgtens egentlige navnegiver medforer, at ikke blot 
de rale gopler kan få nwldenavnet, men også kransnål (Chara) 
både i Sverige og Ty regnes tu nwlderne, skönt den har et 
ganske afvigende udseende. 

1 Rimeligvis endda duft som kry ddernelliker, aliså slwgten ganske 
uvedkommende. 

Festskrift til H. F. Feilberg. 	 4 
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Slxgten torn holdes naturligvis vffisentlig sammen ved den 
egenskab, at de pågmldende planter brer spidse nåle på stmng-
lerne. Den omfatter iswr buske og halvtrxer, som Berberis, 
hvidtjörn (Cratcegus), tidse (Hippophag), kristtjörn 	slåen 
(Prunus spinosa), Rosa sp., klynger (Rubus sp.), stikkelsbwr 
(Ribes Grossularia), alle med b r'; skovabild (Pyrus Malus) 
står i alm. holdning disse nr. Hos mandstro (Eryngium) og 
krageklo (Ononis) har vi kun tornene, hyrken bter eller den 
trwagtige holdning. — Men da hovedmassen har det busk-(halv-
trx-)agtige i forbindelse med beer, kan ganske tornlose planter 
af lignende vwkst- og frugtform, som vrietorn (Rhamnus), mel-
bwr (A.rctostaphylos), ribs (Ribes rubrum & nigrum) og gedeblad 
(Lonicera periclymenum) også kaldes torne. 

Den norsk- (islandsk-) svenske slfflgt fi v el (fi bl a) holdes 
sammen ved den fEelles egenskab, at froene har en lang og 
iöjnefaldende fnok. Den består af en mwngde kurvblomster: 
guldblomme (Arnica montana), hogeskEeg (Crepis tectorum), Nage-
urt (Hieracium sp), kongepen (Hypochceris), lovetand (Leontodon 
sp.), Scorzonera humilis, folfod (Tussilago Farfara), brandbwger 
(Senecio Jacobcea), alle med brede gule kurve, men desuden af 
bakkestjmrne (Erigeron alpinus), kfflruld (Eriophorum) og nelli-
kerod (Geum rivale) 2. Den store mwngde gulblomstrede arter i 
slwgten forklarer, at man i nogen del af Norge har kaldt kab-
beleje (Caltha palustris) ko fi v el, skönt denne ikke har fnok. 

9. Findes sideegenskaben kun hos mindre frxmtrxdende 
arter af slgten, er overforelsen endnu mere påfaldende. 

Slcegten skrwpp e holdes sammen af de brede, uindskårne 
blade og' omfatter de to halvslfflgter: burre (Lappa) og hestehov 
(Tussilago Petasites)2  på den ene og rodknaa (Rumex sp., dog 
ikke acetosa og acetosella) og peberrod (Nasturtium .Armoriaca, 
Slesv.) på den anden side. BEegge er fffllles dansk-svenske. Men 

I folkelig betydning, omfattende stenfrugter og kodrige fierfoldsfrugter. 
2  Hvorledes det forholder sig med, at nogle padderokker (Eqvisetum 

arvense ce• sylvatieum) i &Mulor kaldes hestefivel, er mig ikke klart. 
8  At navnet i Norge tillwgges T. Farfara, betyder ikke meget, da selve 

navnet skrreppe ikke er hjemligt på norsk område. Det isl. hiröisskreppa 
(Capsella Bunta pastoris) er en uvedkommende overswttelse af plantens 
latinske navn. 
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brådfro (Xanthium strumarium) mangler aldeles dette kende-
marke og kan kun vare kommen med ved tilknytning tu l Lappa, 
idet den er en udpreeget b urr e (se ovenfor s. 15). 

Slagten tidsel har sit .midtpunkt i de botaniske slagter 
Carduus, bakketidsel (Carlina vulgaris), tidselkugle (Echinops), 
aselsfoder (Onopordon)1, kartebold (Dipsacus) og mandstro (Eryn-
gium). Alle disse har stor almindelig lighed, spidse torne på 
bladene (og stangelvingerne), kurve eller hoveder med piggede 
dakblade, ejendommelig matte farver. Til slwgten regnes under-
tiden -- selvfolgelig på grund af bladtornene — kristtjörn (Ilex), 
skönt den savner de ovrige kendetegn. Fra de svagere udpree-
gede arter af Carduus (som oleraceus) er vejen til svinedild 
(Sonchus) og Picris hieracioides meget kort, ja selv krumhals 
(Anchusa arvensis, Ty) kan vel virkelig regnes med ffi slagten. 
Men når på Sjalland lovetand (Leontodon Taraxacum) kaldes 
skortidsel, kan dette kun vare uvedkommende tilknytning tul 
den i dragt narstående Sonchus. 

10. Da der på den i stykke 8 omtalte måde er mulighed 
for at lagge to helt forskellige egenskaber hos hovedarten tul 
grund for slantsdannelsen, kan det ske, at der i virkeligheden 
om den samme hovedart dannes to forskellige, hinanden uved-
kommende slagter. 

Der er således to slagter fiol, udgående fra de to fram-
treedende egenskaber ved hovedarten Viola odorata , dens blå 
blomst 2  og dens duft. 

TU den forste slant fiol horer foruden Viola sp. alpefiol 
(Cyclamen), vandrollike (Hottonia palustris) og brudelys (Buto-
mus umbellatus). Trods farvevanskeligheder tror jeg disse horer 
ffi samme side 3. Ligeså fiolenblå (Scilla) på Samso. 

Til den anden sleegt horer aldeles afgjort natfiol (Hesperis 
ep), gogelilje (Platanthera) og gyldenlak (Cheiranthus Cheiri) så 
vel som fiolrod (Rhizoma Iridis). 

Formodentlig også Serratula alpina, men jeg kender ikke denne 
norske plante. 

2  Muligvis undertiden i forbindelse med bladformen. 
Muligvis horer tu l denne sint også, trods sin höjrode farve, den 

falsterske spidsfiol (.4grosternma coronaria). 
4* 
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Ligeledes er der to slagter lilj e, den ene bygget på hold-
ning og blomster- og bladform, den anden på blomstens skare 
farve. Imidlertid er skenet her knapt så skarpt, idet en del 
arter horer med tu bagge slagter. 

Dette galder, foruden Litium candidum, også edderkopurt 
(Anthericum Liliago), vibeaeg (Fritillaria Meleagris), hvidblomme 
(Leucojum) , gak (Galanthus nivalis) og pinselilje (Narcissus 
poöticus). 

Til den forste klasse horer desuden Lilium bulbiferum & 
Martagon, kejserkrone (Fritillaria imperialis), Iris sp. og sikkert 
også klinte (Agrostemma Githago, Närke). 

ZU den anden horer snarest liljekonval ( Convallaria majalis), 
vintergrön (Pyrola rotundifolia, Danm.) og stenbrwk (Saxifraga 
Cotyledon, Norge)1, gedeblad (Lonicera Periclymenum, Sver.) 2, og 
aldeles afgjort nokkerose (Nymphcea alba, Sver.) og melet ko-
driver (Primula farinosa, Sver.). 

11. Også bru gen kan danne slagtsmarke3. Således er det 
eneste, der forener den norske slagt kong, at de pågeeldende 
planter bruges tu at satte på 01 eller anden drik. Ialfald kan 
jeg ikke finde nogen anden forbindelse mellem vild merian (Ori-
ganum vulgare) og bukkeblad (Menyanthes trifoliata), guldblomme 
(Arnica montana) og Hypericon qvadrangulatum, som også barer 
kon g-navnet. 

Hvor både brugen og ydre kendetegn lagges tu grund for 
slagtdannelse, opstår der da også to eller flere ensbenavnte 
slagter. Dette er tilfeeldet med pors og humle. 

Slagten pors (post) med Myrica Gale som udgangsform, 
omfatter efter den almindelige holdning og voksested også ros-
marin (Ledum palustre & Andromeda polifolia), dva3rgbirk (Be-
tula nana, Sondmor) og — måske gennem rosmarin — tusind-
gylden (Erythrcea Centaurium). 

Men som olbevarer tager pors med sig i samme slag-tsbe-
navnelse et par af kon g-slagten: Origanum vulgare og Hype-
ricon perforatum. 

1  Disse tre har dog også i holdnink nogen lighed med grundformen. 
2  Har nogen lighed med Lilium i blomstens form. 
2 SM1. C. Engelskjon: Sopp, et glemt ord (Maal og minne 1909, 85). 
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Myrica og Andromeda formodes at have utöjdrwbende egen-
skaber, og dette må vist vre vejen tub at mula pulicaria i 
Bleking har fået navnet brudgum sp or s. Nogen anden lighed 
mellem den og de ovrige porsarter kan jeg ikke finde. 

Også humle er tredelt. Ligheden med Humulus Lupulus 
kan bestå i lignende blomsterhoved, brug som olbevarende urt 
og vffikstmåde. 

De to forste finder vi forenede hos Origanum vulgare, men 
ellers må hvr egenskab for sig bffire slgten. Der er da må-
ske grund tu l at tro, at den plante, Harpestraeng twnker på, når 
han overswtter Betonica med iorthhumblae, ikke er meget 
forskellig fra hans kunun g ( Origanum). 

Den hovedagtige blomsterstand samler foruden Origanum 
(og Betonica officinalis , der er så sjwlden, at den nffippe har 
noget folkeligt navn), Brunella vulgaris , Glechoma hederacea 
(Danm.), Mentha arvensis, Thymus Serpyllum (Sver.) og humle-
klover (Trifolium agrarium, Smål.). 

Brugen tu olbevarer samler Origanum , Ensian (Gentiana 
campestris), rollike (A_chillea Millefolium, lige fra Island tu l Fin-
land), Hypericon sp. (Danm., Sver.) og pors (Myrica). 

Endelig har vfflkstformen i Midtdanmark (fra Mols tu l Fal-
ster) givet Convolvolus arvensis navne som drag-, rede- eller 
jordhumlej. 

12. Det kan ske, at to, oprindelig ikke blot forskellige men 
også forskelligt benvnte, slgter på grund af lydudviklingen 
får samme navn. Her vii man naturligvis forgves soge fwIles-
mserker eller endog blot forbindelse gennem en enkelt fffillesart. 

Således forholder det sig med havtorn, hvor eldre ha v-
tho rn (omfattende Hippophaö rhamnoides og Eryngium mani-
timum) og h aghth om n (omfattende Cratcegus Oxyacanthus og 
rimeligvis Ulex europcmcs, Bornh.) er faldet sammen, naturligvis 
uden at danne en virkelig 

Ligeledes beror det på en folkebotanikken uvedkommende 
indflydelse, når Ribes rubrum i en del af Als er kommet til at 
hedde hönsbr. De andre hönsebaer — Cornus sp., Lonicera 

i I Vid. Selsk. Ordb. angives, at jordhumle også kan betegne Fumaria, 
men formodentlig er her sket en misforståelse. 
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sp., skovstjfflrne (Trientalis europoa) — er allesammen unyttige 
tu 	menneskefode. Overforelsen af ribs tu l denne gruppe skyldes 
forvanskning af hånsbwr, Alsingerformen for ha nsb wr, en 
fordanskning af det tyske Johannisbeere. 

Formodentlig foreligger der også en sammenblanding af to 
oprindelig forskellige navne ved den store danske slwgt g alde-, 
g alle- el. galnebxr. Imidlertid er lighederne mellem arterne 
så store, at den nu må regnes for en slwgt. Alle arterne har 
ubrugelige „br", og de fleste har eller formodes at have giftige 
egenskaber1. 

13. En god målestok for det folkelige slwgtsbegrebs styrke 
kan det veere, om planter har mere end et navn f1les, isr af 
sådanne navne, der ikke er alt for talende om håndgribelige 
egenskaber ved dem. 

kg har för (st. 4 slutn.) hxvdet, at der er virkeligt folke-
ligt slntskab mellem Primula officinalis og Lotus corniculatus. 
Dette frmgår efter min mening med fuld tydelighed, når vi 
sammenligner navnerkkerne: 

Primula off. 	Lotus cornic. 
K xllin gtand Småland, Sjw11., Bornh. Sver., Danm. 

(Norge?). 
Hanekam 	Skåne, Danm. 	Solør, Bornh., Sjw11. 
Marienögle 	V.-Götl., Telem., Jyll. 	Hardanger. 

Intet af disse navne er i den forstand selvindlysende, at 
man uvilkårligt vilde vwlge det tu den pågldende plante, og 
de er efter al sandsynlighed gået fra den ene tu l den anden, jeg 
formoder de to forste fra Lotus tu Primula, det tredje omvendt. 

Muligvis kan ganske upassende navne på denne måde fores 
over mellem planter, der på grund af et helt andet lighedspunkt 
har navne-slgtskab. Spergula og Cuscuta er feelles om navnet 
skur v i Sydsverige og Norge, og navnet passer godt på dem, 
ti 	noget nogent og lurvet ukrudt er de. Cu scuta horer tu l de 
urter, der nwvnes -binde el. -bindel, fordi de slynger sig op 
ad andre planter (linbinda, -bwnde, Småland, Norge); men 

1  Jeg har noteret Actma spicata, Atropa Belladonna, Bryonia, Lonicera 
Xylosteum, Lycium vulgare, Solanum Dulcamara, Yiburnum, Sorbus Aucu-
paria og Rhammus Catharticus. 
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når vi også finder linbEend e som navn for spergel i Halland 
og Norge kan dette vist ikke vare andet end et meningslost 
overflyttet synonym til skur v. 

Lad os nu på en enkelt slEegt se, hvorledes de i det 
foregående enkeltvis behandlede trwk kan samarbejde. Jeg 
vagger slxgten log. 

I god overensstemmelse med, hvad vi kan vwnte, betyder 
selve det underjordiske log så at sige intet for slwgtsbegrebetl. 
Det er de lettest sanselige egenskaber ved vEeksten, der har 
formet grupperne. 

Hele bygningen hos Allium med den runde, rodagtige 
blomsterstand, ofte forbundet med bladroset helt nede ved roden 
som hos purlog (Allium Schoenoprasum), finder vi hos engelsk-
grEes (Armeria, Smålen.), _Pyrola rotundifolia, trehage (Triglochin)2  
og huskig (Sempervivum tectorum); fra denne sidste er navnet 
vist overfort til Ajuga pyramidalis (Småland), som også gror 
på tage. Uden bladroset ved jorden har vi den rodagtige blom-
sterstand hos Sedum album & Telephium (St. Hans-urt). 

Logbladets form synes at have vret det afgörende for op-
nievnelsen af vandaks (Potamogeton sp.) og bEendeltang (Zostera 
maritima). 

Loglugten hytter pengeurt -(Thlaspi arvense) og logsurt 
(Teucrium Scordium) sammen med Allium. 

Hvorfor Euphorbia i Snåsen (Norge) kaldes agerl og , ved 
jeg ikke; muligvis kan frugterne siges at ligne logknopperne i 
nogle Allium-arters blomsterstande. 

DEerimod beror k abb e löj (Caltha palustris) på folkeety-
mologisk omdannelse uden botanisk grundlag, og når Convol-
volus arvensis på Sjw1land og Falster undertiden kaldes rede-
eller rev el g, må det ligeledes vare en forvanskning af r e v e-
1 v (sml. sv. reva, ranke). 

Tre sinter har alle deres hovedart i Trifolium sp., 
nl. väppling (Sver.), klo v er (iscer Danm.) og smsere (feelles-
nord.). Det vEesentlige kendemwrke på dem alle er det delte 
blad. 

1 Kun guldstjwrne (Gagea lutea) synes tu dels at göre en undtagelse. 
1 Ingen lighed med bensyn til blomsterstanden. 
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Renest er väppling, som kun synes at omfatte urter med 
tredelte blade: blåsimmer (Anemone Hepatica), bukkeblad (Me-
nyanthes), surklover (Oxalis) og Trifolium. 

Klov er omfatter de samme, og desuden af planter med 
tredelte blade kragefod (Comarum palustre, Skåne), Medicago 
sp. (dog ikke lucerne), Melilotus og k lov er tr (guldregn, Cy-
tisus Laburnum, Als, Sundeved). Men desuden bres navnet 
af nogle tangarter, stor strandklover (Fucus saccharinus) og 
klovertang (Fucus vesiculosus, Falster). 

Ved det åbenbart oprindeligste slgtsnavn smwre er tre-
bladsbestemmelsen langt mindre fast, ialfald udenfor Danmark. 
Det islandske navn på firblad (Paris qvadrifolia): fj ö gr a-
lau f a-s m år i udgår dog vel herfra, men når i Norge tuemos 
(Bryum cwspiticium) og ffirepris (Veronica officinalis) kaldes 
smwre, er det åbenbart plantens almindelige udseende, der har 
vret det afgörende. 

16. Foruden det udbytte, en undersogelse som den fore-
gående giver tu forståelse af de almindelige love for betydnings-
forskydninger (metaforer og metonymier), har den sin smr-
lige vwrdi for bestemmelsen af plantenavnes betydning i xldre 
usystematiske tider. Under arbejdet med Harpestrng har jeg 
gang på gang måttet vwnne mig af med at txnke nutids-
botanisk for at kunne ane, hvad det er for planter, der har 
vret ment. 

Axel Olrik har i anledning af Sakses Amledsagn vist', hvor 
frugtbar en sådan folkelig artsbestemmelse kan vwre for for-
ståelsen af sagntrk. Jeg er fuldtud enig med ham i at be-
stemme hanekam som Rhinanthus, medens jeg er tilböjelig tut, 
trods den langt större udbredelse for Tussilago, at anse he s te-
hov som en gammel og agte betegnelse for Caltha palustris, 
selv om navnet nu kun bruges om denne i Sondfjord og Sond-
mor, og at det er denne engplante, Amled twnker på, ikke fol-
fod (og end mindre Tussilago Petasites, som nppe er nogen 
helt hjernlig plante). 

Blandt de udmwrkede egenskaber, Feilbergs store jyske 
ordbog har, er det ikke den mindst vxrdifulde. at forfatteren 

1  Sakses Oldhist. II, 160. 
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har vret så meget naturkyndig og så omhyggelig for at få 
pålidelige bestemmelser, at hans oplysninger om folkelige natur-
historiske navne på så mange punkter betyder en virkelig for-
ogelse af vor viden om folkelig navnegivning. 

Som et bidrag tu l af betaling på den takrisemmelighedsgld, 
vi 	står i tu l ham også for dette. vilde jeg grne have oven- 
stående betragtet. 



TORDENVÅBENET I DANSKE OLDTIDSFUND. 
AF 

CHR. BLINKENBERG. 

Troen på tordenstenens oprindelse fra himmelen og vidunder-
lige kraft er vel i de fleste egne af vort land svunden for 

et slxgtled siden, men kan dog hist og her trwffes fuldt levende 
den dag idag. Endnu i efteråret 1910 hEendte det en ven af 
mig under et besög i egnen lidt nord for Brörup i det sydlige 
Jylland, at en yngre kone tilböd ham en del tordenstene (for-
stenede söpindsvin) tu köbs; kun en enkelt önskede hun selv at 
beholde, „for at tordenen ikke skulde slå ned". 

I et skrift, der udkom 19091, har jeg sögt ad forskellige 
veje at vise, at forestillingerne om tordenstenen, som ved sit 
fald fra himmelen ffi jorden frembringer lyn og torden, går 
tilbage til menneskehedens barndom, ffi fjwrn, forhistorisk 
tid. I Sydens gamle kulturlande trwffes allerede i oldtiden, 
både i de skriftlige overleveringer og i fundene, trfflk, der 
kun bliver fuldt forståelige, når de opfattes som udslag af tor-
denstenstroen. Det er da at vente, at den også har efterladt 
sig spor i vore oldtidsfund. I det nxvnte skrift kunde der af 
flere grunde kun i korthed henvises til muligheden deraf. Der 
er sideri fremkommet nyt stof 2 , som giver anledning til at gå 

1  Tordenvåbenet i kultus og folketro, Tillges forlag, Kjöbenhavn, — i 
det fölgende anfört under betegnelsen Tvb. 

2  For henvisninger hertil og andre oplysninger, som er benyttede i det 
fölgende, skylder jeg mine kolleger ved Nationalmuseet megen tak. Om 
fundene i Kieler Museet og i Bergens Museum har Kustos Rothmann og 
Konservator Haakon Sehetelig med störste venlighed sendt mig meddelelser. 
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.nsermere frid på spörgsmålet, og der er sandsynlighed for, at 
vore oldtidsfund efterhånden vii bringe mere for dagen, som må 
tydes i samme retning. Oldtidsforskningen og folkemindestudiet 
vii således på dette punkt gensidig kunne stötte hinanden. 

En vanskelighed frembyder sig, som strax skal omtales. 
Alle de stene, der i forskellige egne af Danmark gwlder for 
tordenstene — flintredskaber fra stenalderen, forstenede söpind-
svin (echiniter), vEettelys (belemniter) — forekommer så ofte 
liggende på marken, at de let tilfkldig kan vEere indblandede i 
fylden i gravhöje og i jordlaget på de forhistoriske bopladser. 
En nöje iagttagelse af fundforholdene er derfor nödven dig, når 
fejltagelser skal undgås. Oldsagsfund fra Eeldre tid, da der ikke 
stilledes så store fordringer til nöjagtigheden, kan derfor som 
regel ikke benyttes. Vi må regne med, at de „tordenstene", 
man i Eeldre tid har optaget sammen med gravfundne oldsager, 
kan skyldes tilfceldig indblanding, naar fundforholdene ikke er 
nöje og sikkert oplyste i alle enkelthederl. Og selv når der 
foreligger stenalders redskaber i sikre og gode fund fra senere 
afsnit af oldtiden, må forklaringen dog stundom söges i en an-
den retning. Flintdolkene trxffes ofte i den wldre bronzealders 
grave og antoges tidligere ret almindelig for amuletter el. ngn. 
Denne opfattelse kan endnu &ides i V. Boyes vrk om bronze-
alderens egekister (1896), men er nu med rette opgivet. Flint-
bladet trteffes ofte butslidt og i forbindelse med stykker af svovl-
kis: det har tjent som ildsten, og svovlkisen har svaret tul 
stålet i vore fwdres fyrtöj 2. At slå Hd med flint og svovlkis 
var allerede almindeligt i den yngre stenalder; dette fyrtöj 
brugtes hele bronzealderen igennem og ned i den wldre jEern-
alder. At det var i brug endnu i de förste århundreder af vor 
tidsregning, ses af enkelte gravfund fra den romerske periode, 
hvor det forekommer dels ved brxndt 3 , dels ved ubrffindt 
Som oftest anvendtes en seerlig tildannet ildsten af flint s, en 

1  Se Tvb. s. 72 nr. 47. 	2  Se Sophus Miller, Bronzealderen (1891) 
nr. 46; G. Sarauw, Le feu et son emploi dans le Nord de l'Europe (Gand 1907). 

2  Museumsnr. C 10603: Harnebjerg, Langeland. 
4  C 8005: Romdrup, sydost for Ålborg. 

Sophus Miller, Stenalderen nr. 197. 
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tyk fiffikke med buthugget rand; men i al fald efter stenalderens. 
ophör brugtes på samme måde også jwvnlig ffintdolkene, som 
oldtidens folk jo lige så hyppig som vi kunde finde liggende på 
marken. Denne praktiske anvendelse af nogle af de gamle 
stenalders redskaber taler ikke for, at man skulde have knyttet 
sfflrlige forestillinger tu dem, men udelukker selvfölgelig heller 
ikke, at andre (navnlig öxerne) kan have vreret ansete for tor-
denstene. 

I bronzealders grave med braandt hg har man nogle gange 
truffet ffintpilespidser, ildskörnede, liggende mellem de bmndte 
benstumper. Stundom er de optagne sammen med våben og 
andre sager, som viser, at graven tilhörer den xldre bronze-
alders sidste afsnit 1  (5. periode efter den nu gennemförte ind-
deling2); fra samme tidsrum stammer da formentlig et par fund, 
i hvilke pilespidserne foreligger alene sammen med ildstene3, 
som ikke afgiver en na3rmere tidsbestemmelse. Mens bronze-
sagerne, som det nEesten altid er tilfteldet, er nedlagte ubrwndte 
i graven, har både pilespidserne4  og ildstenene fulgt den döde 
på bålet. De er da ikke egentligt gravgods, men har hört tul 
det rent personlige udstyr — ligesom f. ex. bennålen, der sam- 
menholdt kappen, og som ofte trwffes broendt mellem resterne 
fra ligbålet. 

Om ildstenene er der talt ovenfor. Pilespidserne kan, efter 
hvad der vides, ikke have tjent tu praktisk brug i slutningen 
af den teldre bronzealder og må da snarest have vret amu-
letter, den döde har båret. Men hvilken betydning man har 
tillagt dem, vides ikke. At de skulde have vret ansete for 
tordenstene, kunde vel stöttes ved mange analogier fra andre 

1 Gravfund fra Göttrup i Haderslev amt (Museumsnr. 25915), fra Har-
ring sogn i Thisted amt (B 3869) og fra Sporuplund i Århus amt (B 7099 a). 

2  Aarb. f. nord. Oldkynd. 1908 s. 88; Vejledning tu Nationalmuseets danske 
Samling (1909) nr. 135-141. 

8  Med en flintdolk (B 1359): höj på Smörup prestegårds mark, Ålborg 
amt; 4 pilespidser fundne sammen med en sedvanlig ildsten (nr. 27268): 
höj ved Rammediget ner Lemvig, jfr. Antiqvarisk Tidsskrift 1861 s. 11. 

4  Med en enkelt undtagelse, det ntevnte fund fra Harring. Beretningen 
herom siger, at pilespidsen lå for sig, adskilt fra de brendte ben og grav-
godset, i den omhyggelig byggede og tt lukkede stenkistes vestre ende. 
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lande, ister Italien'; men her i Norden synes en sådan tro 
ikke at have knyttet sig tu dem. Mwrkeligt er det, at flint-
pilespidserne i Mecklenburgs teldre bronzealder, som har megen 
tilknytning tu Danmarks, almindelig trxffes i gravene 2; de op-
fattes af de archeeologer, der har behandlet disse fund, som 
virkelig brugte våben — om med rette, tör jeg ikke afgöre, da 
jeg ikke kender fundene af selvsyn. 

Skönt det af andre grunde er sandsynligt, at fiintredskaber 
fra stenalderen allerede i den forhistoriske tid i Danmark har 
vret ansete for tordenstene, har oldtidsfundene således endnu 
ikke givet noget sikkert bevis herfor 5. Anderledes 
står det med echiniterne (de forstenede söpindsvin). 
Det har lmige vret kendt, at de bares som amu-
letter i den xldre jfflrnalder (1.-2. årh. e. Chr.). 
Et bronzekar, der har tjent som askeurne i en grav 
ved Broholm på Fyn, indeholdt bl. a. en echinit 
tillige med rester af et bronzebånd med ösken, Fig. 1. 
hvori den har vret båret 4. Et fuldsteendigt stykke 2/8  störrelse. 

af samme art er fundet löst i jorden af gårdejer 
Rasmus Jörgensen, Brejninge (Lolland), og i 1909 af finderen 
skwnket tu Nationalmuseet 5; det er gengivet i hosstående fig. 1. 
Der forekommer vel andre forsteninger, stykker af svovlkis o. a., 
bå'rne som amuletter i den romerske periode og i folkevandrings-
tiden 5. Om de har geeldt for tordenstene, får stå hen. Men 
hvad echiniterne angår, haves andre vidnesbyrd, der taler i höj 
grad derfor. For det förste det, at de indtil den dag idag 

1 Tvb. s.30 og s.89 nr. 85b. 
2  En oversigt over materialet findes hos Beitz, Die vorgeschichtlichen 

Altertilmer des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin s. 218 if., sammen-
holdt med s. 203 if. 

8 Jfr. det tvivlsomme fund s. 64 anm. 1. 
4  F. Sehested. Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm s. 161 if. 

pl. 35 fig. r og u. — Et lignende fund fra samme tid kendes fra egnen ved 
Eckernförde; det opbevares i museet i Kiel (nr. 11812). Efter oplysninger, 
som Kustos Rothmann godhedsfuldt har givet mig, indeholdt gravurnen for-
uden de brtendte ben og forskellige oldsager en echinit og en raslesten. 

5  Museumsnr. C 14172. 
8 Se Sophus Miller, Jernalderen nr. 233; Sitzungsberichte der Alter-

tumsgesellschaft Prussia ffir 1900-1904, 22. Heft (1909) s. 78 fl 
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regnedes for tordenstene i store dele af Danmark, og at man 
af den grund også bar dem på sig som personligt beskyttelses-
middeli. På lignende måde anvendtes tordenstenen i mange 
andre lande, og overalt i Norden var billedet af tordengudens 
våben i Vikingetiden en almindelig brugt amulet. Men hertil 
kommer, at echiniten kan eftervises i andre danske oldtidsfund, 
og i et par tilfeelde ligger det lige for at tyde den som torden-
sten. Disse fund skal her anföres efter deres aldersfölge. 

I en gravkiste fra stenalderen på Alstedgårds mark (01sted 
sogn, SSO for Frederiksvrk) fandtes ved Nationalmuseets un-
dersögelse i 1908 en echinit 2; den lå på selve gravens bund, i 
höjde med en stenöxe og dybere end flere af skeletdelene. Der 
er således ingen rimelighed for at antage den for tilfmldig id-
kommen i den tildeekkede og omhyggelig undersögte grav. 

I en höj i Sönder Omme sogn (Vejle amt), som National-
museet lod undersöge i 1909, åbnedes en grav fra slutningen af 
den ldre bronzealder. Graven havde indeholdt en egekiste, 
hvori de breendte ben havde vret nedlagte; over kisten var 
der efter skik og brug ophobet en vwrnende stendynge. Da 
denne forsigtig afMkkedes, fandtes en echinit 3  nöjagtig i midten 
over den indsynkning, som var fremkommen ved egekistens op-
lösning. I hosstående billede af graven (fig. 2) ses den som en 
lille sten lidt lysere end de andre. Man kan vanskelig antage 
andet, end at den har vret lagt her, over stendyngens midte, 
som et yderligere vfflrn for gravfreden. — En höj på öen Sild 
(Knopkenhoogh Keitum sogn), der 1905 udgravedes af Kustos 
Rothmann ved Bleier Museet, dffikkede bl. a. over en lille sten-
kiste (c. 1.30 X 0.50 stor) fra den wldre bronzealder; heri lå 
ved de breendte ben: en böjlenål og en armring af bronze, en 
bennål, et stykke bark, hensmuldrede töjstumper, et brudstykke 
af en ravperle og en echinit. Den sidste må, som i flere oven-
neevnte fund, antages for en amulet , den döde har fået med i 
graven. 

1  Tvb. s. 69 IT. nr. 37, 41, 42. 
2  Museumsnr. A 24294. Redegörelse for fundet i Aarb. f. nord. Oldkynd. 

1910 s. 180-186; på grundplanen over graven s. 181 er echinitens leje an- 
givet ved X 5. 	8 B 9296. 
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Fra den yngre bronzealder skal anföres de en dnu ikke af-
sluttede undersögelser af en större boplads ved Voldtofte (Flem-
löse sogn, Fyn), som Nationalmuseet påbegyndte i 1909. I af- 

Fig. 2. 

faldslaget , der mest indeholdt potteskår og dyreben , optoges i 
1910 med et par meters afstand to noget beskadigede echiniter. 
De kan have vret tu l stede i de hytter, hvorfra affaldslaget 
stammede, på samme måde som tordenstenene i så mange 
bondehuse i nyere tid. Men da affaldslaget dwkkede en stor 
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strakning, kan det jo nok tankes, at de tilfaldig har ligget på 
stedeti. Dette galder derimod ikke om et andet fund af lig-
nende art fra en kun lidt yngre tidsalder. I Kraghede i Börg-
lum herred (Vendsyssel) afdakkedes ved en omhyggelig under-
sögelse, som Nationalmuseet lod foretage i 1907, rester af et 
hus fra begyndelsen af jarnalderen, tiden forud for Christi 
födsel. Det var en aflang bygning2 , hvis ydervagge dannedes 
af grenevark, stukket ned i jorden og taftet med lerklining. 
Huset er gået tu l grunde ved brand; den forbrandte lerklining 
og traresterne er styrtede ned, og lerkliningen er i tidens löb 
for en del oplöst tu et let kendeligt lag rödt pulver. Heri 
fandtes i den vestlige del af bygningen to echiniter og en lille 
glat sort flintesten. Disse tre stykker Tå fat sammen mellem to 
inderstolper, på et sted, der omtrent kan have ligget under 
husets vestgavl. De Tå i selve det brandte lag og var skörnede 
og beskadigede af ild: de må da have siddet under husets tag, 
aldeles som tordenstenene har vret anbragte i bondehusene op 
ffi vor tid3. Der er ingen rimelighed for at opfatte dem på 
nogen anden måde; fundforholdene taler her altfor tydeligt. Den 
ene echinit har sin naturlige overflade; de to andre stene er 
derimod glatslidte. Professor N. V. Ussing, der godhedsfuldt har 
undersögt dem for mig, udtalte, at stenene sandsynlig har 
varet strandslidte, men at den blanke, sorte flade nappe kan 
vare fremkommen ved nogen naturvirksomhed. Det har da 
formodentlig vret stene, som inge har vret i menneskers 
eje; de kan tu l tider have vret bårne som amuletter, eller de 
kan have vret genstand for hyppig kultus (salvning o. a). Til 
alt dette har vi analogier nok fra nyere tider; mange steder 
har det vret skik, at tordenstenene gik i arv som kostbarheder 
fra slagt til 

Det vii vare larerigt herefter at betragte de norske fund af 

1  I 1909 fandtes en flintöxe og eegenden af en anden. De har ikke 
vret brugte som redskaber på den tid, affaldslaget tilhörer; men ligesom 
echiniterne har de enten henligget på stedet fra wldre tid, eller også må de 
antages for tordenstene fra boligerne. 

2  Jfr. Vejledning tu l Nationalmuseets danske Samling (1909) nr.'218. 
s Tvb. s. 99 nr. 105. 
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echiniter. Dr. Reusch anförer tre sådanne, som efter hans op-
fattelse skal stamme fra et korsvundet lag fra kridttiden i Norge. 
Hertil föjer W. C. Brögger 2  to enkeltfund, hvoraf det ene fra en 
mose. To andre enkeltfundne stykker findes i Bergens Museum 8. 
Brögger hwvder, at Reusch's theori om den forsvundne kridttids-
formation er uholdbar, at alle de nmvnte echiniter må vaare 
bragte ffi det sted, hvor de er fundne, ved mennesker, og at de 
oprindelig stammer fra Danmark. Hvad grunden har vret til, 
at de er blevne indförte i Norge, er efter det foregående ikke 
tvivlsomt, og med hensyn til tidsfwstelsen giver et gravfund fra 
Hoprekstad i Sogn 4  al önskelig oplysning, selv om det er mu-
ligt , at man også tidligere kan have indfört de höjt skattede 
stene i Norge. Det nfflvnte gravfund stammer fra Vikingetiden. 
I forbindelse med en mwngde oldsager af forskellig art optoges 
en echinits; dens ene side er farvet af rust, som tilfwldet er 
med stene, der i jorden har ligget i beröring med jEernsager. 
Skönt gravfundet ikke er optaget af en kyndig mand, er der 
således ingen tvivl om, at echiniten hörer med ffi gravgodset. 

Den rfflkke fund, her er anfört, spwnder over mere end 
2000 år af vor forhistoriske oldtid, og ingen af hovedperioderne 
mangler i den lange kEede. At vi her har udslag af de samme 
forestillinger, som folketroen har bevaret til vore dage, vilde det 
voare örkeslöst at betvivle. Ej heller er det uden sidestykke 
andensteds. Landalmuen i Italien lader den dag idag af for-
historiske flintpilespidser, der her gwlder for tordenstene, for-
fkrdige amuletter mage til dem, Etruskerne brugte 500 år f. Chr., 
og som ved de nyeste undersögelser er påviste i italiske grav-
fund, der rEekker tilbage tu c. 1000 år f. Chr.: en påviselig sam-
menhEeng i samme folketro, der spEender over et lignende tids-
rum som den danske. 

1  Naturen 1902 s. 137. 
2  Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydöstlige Norge 

(1905) s. 71 f. 
8  Bergens Museums Aarbog 1909 nr. 14 s. 50-51. 	• 
4 1 Bergens Museum, se Aarsberetning fra foreningen tu norske for-

tidsmindesmerkers bevaring 1887 s. 11911. 
6  Anf. sted, s.124, p2. 

Festskrift til ELF.Feilberg. 	 5 
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Skönt det kun er de danske oldtidsfund, denne undersögelse 
tager sigte på, vii der dog vare anledning til endnu at anföre en 
parallel fra vort nzermeste naboland mod syd. På en gravplads ved 
Bordesholm, syd for Kiel, undersögt ved Splieth i årene 1897-99, 
fremdroges et stort antal urner fra de förste århundreder e. Chr., 
som foruden tidens seedvanlige gravgods indeholdt en naturlig 
flintesten, fingerformet og fingerstor. Med velvillig tilladelse fra 

Museet i Kiel, hvor fundene opbevares, 
afbildes her to typiske stykker. Nr. 10547 
(fig. 3), der er 102 mm lang, lå i en urne 
sammen med to syle og et brudstykke af 
en halvmåneformet kniv; nr. 10560 (fig. 4), 
hvis leengde er 83 mm, optoges med en 
kniv af lignende form og en anden, lige 
kniv. Stenene minder om vsettelys (be-
lemniter), hvis sadvanlige tyske navn er 
„fingersteinea, og har utvivlsomt for folke-
troen haft samme betydning som disse. 
Men i det nordtyske kystland galder be-
lemniterne den dag idag for tordenstene'. 
De markelige Bordesholmer stene skal da 
åbenbart tydes som udslag af en lokal 
skik, der har rådet i det östlige Holsten 
i en del af den wldre jarnalder, og som 
har medfört, at man hyppigere og regel- . 

mzessigere, end det andensteds var tilfaldet, har lagt en torden-
sten i gravurnen. Her finder vi den samme sammenhang mel-
lem oldtids og nutids forestillinger om tordenstenen, som i Dan-
mark viser sig ved echiniterne. 

Men nu tordenguden med sin hammer, som vi kender fra 
vikingetiden? }am har man jo ment at kunne spore tilbage lige 
tu stenalderen. Såvidt skönnes, er det dog med urette. Man 
har anfört den hellighed, stenalders folket utvivlsomt har tillagt 
öxen, og navnlig de små efterligninger af öxer, hvoraf der haves 
en del enkeltfundne stykker, mens de kun en sjalden gang er 
trufne i gravfund. Men alle.  piellemled mangler, og öxens reli- 

Tvb. s. 79 anföres optegnelser fra Rtigen, Pommern og Mecklenburg. 
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giöse betydning i stenalderen skal 
snarere forklares ad anden vej 
end som tordengudens attribut'. 
Der er overhovedet intet, som 
tyder på, at oldtidsfolket her-
hjemme i en så tidlig tid skulde 
have tilbedt en personlig torden-
gud. En sådan har man villet 
se i en bekendt, ofte omtalt 
lille bronzefigur i Nationalmuseet 
(fig.5) 2. Hvor den stammer fra, 
er ukendt. Det vides ikke en-
gang med sikkerhed, om den 
er funden i Danmark; men efter 
figurstilen er det rimeligt , at 
den hörer hjemme i den nord-
europseiske bronzealder. Som 
billedet viser, har fodstykket 
håret to figurer, hvoraf kun den 
ene er tilbage. De kan have 
vret ens; men der er heller 
intet i vejen for, at de kan have 
vret forskellige. Figurens höjre 
arm mangler. I den gamle pro-
tokolnotits (se Antiqvar. Anna-
ler, ant sted) hedder det, at en 
lignende figur har vxret i Timms 
samling, köbt efter P. F. Suhm8, 
„hvor den her manglende Arm 
fandtes udstrakt, holdende en 
stor Hammer". Det er det eneste grundlag for at antage, at 
den bevarede figur har haft en hammer (eller öxe) i hånden. 

I Tvb. s. 41-42. 	2  Nr. DOCCXL; Antiqvariske Annaler IV (1827) s. 254; 
Engelhardt, Aarb. f. nord. Oldkynd. 1871 s. 453 fig. 3 (hvorfra vor afbildning er 
lånt) ; Worsaae, Danish arts s. 109 fig. 144; Montelius. Les temps pröhistoriques 
en Sude s. 126 fig. 178; Hörnes, Urgeschichte der bildenden Kunst s. 469 
fig. 146-147, o. fl. st. 

3  Mulig er det den figur, der i auktionskataloget over Suhms samling, 
5* 
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Betyder ligheden noget, har figurerne virkelig vteret ens i stil 
og störrelse, så må statuetten fra Timms samling vel have vret 
selve den figur, der mangler på fodstykket. At antage, at der 
på omtrent samme tid skulde vEere fremkommet to ens figurer 
af en sådan sjwldenhed uafhffingige af hinanden, er ganske 
urimeligt. Fodstykket må så have båret to ved siden af hin-
anden kn Eelende figurer med en hammer eller öxe i den ene 

hånd. Men hvorledes man heri 
kan se en fremstilling af torden-
guden, forstår jeg ikke. 

Vender vi os herefter atter til 
miniaturöxerne fra stenalderen, da 
er der endnu et lille trwk, som må 
omtales, fordi man også har villet 
tillwgge det betydning for opfattel-

sen. I den rEekke af sådanne öxer, som findes i Nationalmuseet, 
er der et lille ufuldstaendigt stykke1, 63 mm 1., som gengives i 
fig. 6. Det slutter sig nwrmest til den sjffllden forekommende 
form nr. 84 i Sophus Milllers Ordning af Danmarks Oldsager, 
Sten alderen. Hvor den lille öxe er funden, vides ikke: mulig er 
den ikke fra Danmark, da typen, som den gengiver, mere hörer 
hjemme på svensk grund. Til de rande og kanter, som findes 
på de virkelig brugte öxer af denne art, svarer på den lille 
efterligning ophöjede bånd eller lister. I mellemrummene mellem 
disse er der på hver side i lavt relief udarbejdet 3 figurer af 
form som et liggende S. En stridsöxe til virkelig brug eller 
i al fald af sEedvanlig störrelse, funden i Mecklenburg, brer 
det samme ornament to gange fremstillet på oversiden. Af 
udgiveren 2  antoges det for et billede af lynet. Worsaae3, 
som har behandlet den samme figur, vilde ligeledes lEegge en 
symbolsk betydning den, idet han nxrmest var tilböjelig til at 
opfatte den som en „solslange". En senere forfatter har sam-
menstillet den med ornamenter på sager fra Kaukasusegnene og 

forfattet af J. J. Weber (Kbh. 1800), s. 88 nr. 225 b opfores som ,et stobt 
Billede af Guden Thor'. 

Museumsnr. D 632. 	2 Olshausen i Zeitschr. f. Ethnologie 1886 s. 288. 
2  The industrial arts of Denmark s. 68 ff. og s. 116. 



TORDENVÅBENET I DANSKE OLDTIDSEUND. 
	 69 

andre steder 1. Hvor c.)-tegnet forekommer på genstande, der 
har stået i forbindelse med kultus2, er det muligt, at det kan 
have haft en eller anden smidig betydning; men at det skulde 
forestille lynet • er der intet, som tyder på. I andre tilfeelde er 
det slet og ret ornament. Det kan derfor ikke tjene som bevis 
for, at den afbildede öxe skulde have vret opfattet som tor-
denvåben. Og imod en sådan tydning af miniaturöxerne strider 
i det hele, at de gengiver de skiftende tiders våbenform og ikke, 
som man i så fald måtte have ventet, en enkelt eller nogle 
få hieratisk fastholdte typer. 

Forsögene på at före Thor og hans hammer tilbage til en 
aldgammel tid finder således ingen stötte i danske oldsager og 
fund. Vi må nöjes med at henvise til, hvad der tidligere er 
udtalt herom: at denne forestilling om tordenguden utvivlsomt 
er afledet af ideer, udyiklede hos de forasiatiske kulturfolk, at 
man ikke nöjere kan bestemme , når hammerguden har vundet 
borgerret på dansk grund, men at intet taler for, at det skulde 
vare sket i de förste to hovedafsnit af vor forhistoriske oldtid, 
sten- og bronzealderen a. 

Markeligt er det ved förste öjekast, så ringe udbredelse 
den grask-romerske tordenguds våben, Juppiters såkaldte „tor-
denkile" 4, fik uden for den klassiske kulturs område. Dets 
billede fandtes ofte på våben og andre sager af romersk op-
rindelse og bragtes med dem så vidt, som den romerske handel 
nåede, lejlighedsvis også til vore forfadre 4. Men hos de gotisk-
germanske folk havde dette starkt sammensatte tordenvåben 
ingen tilknytning tu hjemlige forestillinger; hos dem levede tor-
denstenstroen, der langt lettere lod sig forlige med hamnar-
gudens våben. Hvor man stiftede bekendtskab med det grask- 

1  Wilke i Zeitschr. f. Ethnologie 1904 s. 87 f. fig. 116. 
2  F. ex. et  kvindeidol fra Thrakien: Hörnes, Urgeschichte der bild. 

Kunst pl. 3 fig. 1-3; hornet fra Wismar: Worsaae, anf. skrift s. 67. 
8  Tvb. s. 59 if. 
4  Når grEesk k e r aun o s, lat. f ulm e n fra gammel tid oversmttes på 

dansk ved t or den kile , skönt det er så fjwrnt som muligt fra kileform, er 
det let at se, hvad grunden er hertil. 

3  Bronzehjmlm: Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund pl. 5 fig. 1; smykke-
plader på bwlteknapper : Engelhardt, Vimose fundet s. 19 pl. 12 fig. 28. 
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romerske lynbillede, synes det kun at vwre blevet op-
fattet som et mwrke, om hvis hellighed man vel havde 
en anelse, men hvis egentlige betydning forblev ukendt. 
Kun enkelte gange findes det efterlignet, og det ufuld-
komment, sammen med andre tegn og mEerker, der 
var lånegods fra de gamle kulturlande. På en spyd-
spids af jaern fra Milneheberg (Brandenburg) med 
runeindskriften Han inga er figuren indlagt i sölv, 
tillige med hagekors, triskele og en halvmåne'. Fra 
Danmark kendes ingen andre genstande med en efter-
ligning af det grsk-romerske lynbillede end en pile-
spids af ben i Vimose-fundet 2 , på hvilken Museums-
direktor Sophus Mililer har henledt min opmwrksom-
hed (fig. 7). En sammenligning med den nys nwvnte 
spydspids efterlader ingen tvivj om, hvorfra figuren 

, som er indridset her tillige med et hage-
kors, har sin oprindelse. Selve anbringelsen på et 
våben skyldes sikkert også tradition. Den grwsk-
romerske „tordenkile" anbragtes ikke sjwlden på an-
grebsvåben (navnlig slyngestene): de skulde ramme 
fjenden uventet, hurtigt og drwbende som lynet, og 
lynbilledet skulde bidrage sit derti13. På grwsk grund 
synes denne ide at forekomme allerede i så fjEern en 
tid som den mykeniske periode (2. årtusinde f. Chr.). 
Den bekendte svaerdklinge af bronze fra Thera i Na-
tionalmuseet 4  bwrer på begge sider en reekke i guld 
indlagte öxebilleder, som jeg mener at måtte tyde på 
denne måde5. Et blot ornament er de ikke, da en 

1  Wimmer, Die Runenschrift s. 61; Henning, Die deutschen 
Runendenkmäler pl. 1 fig. 2; Zeitschr. f. Ethnologie 1886 (292) 
o. fl. steder. 

2  Engelhardt s. 23 fig. 24. (Denne afbildning er tillige med 
fig. 5 af det kgl. nordiske Oldskriftselskab velvilligst overladt tul 
benyttelse). 

Jfr. feltherrenavnene Hamilkar Barkas, Ptolemaios Kerau-
nos, Bajazid Ildirim. 

4  Aarb. f. nord. Oldkynd. 1879 pl. 1; Perrot, Histoire de l'art 
antique VI fig. 550. 

5  Om özen som den mykeniske tids tordenvåben se Tvb. s.22ff. 

Fig. 7. 
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öxeornamentik af denne art ellers ikke kendes. Selve gentagel-
sen forsteerker virkningen: det preegtige hövdingesvfflrd skal 
ramme fjenden med lyn, lyn, lyn.. •1 

En sammenheeng med grsk-romerske forestillinger er der 
altså vel i meerket på pilespidsen fra Vimose, men fjfflrn, på 
anden eller tredje hånd, og neeppe Inger klar og forståelig for 
den, hvis hånd indridsede tegnet. Herpå tyder i al fald, at 
linieforbindelser, der synes at gå tilbage tu samme figur, i end 
mere oplöst form findes på andre bensager i samme fund 2. 

Jfr. Iliaden 14, 386; sammenligningen her gwlder ikke, eller ikke 
alene, malmets glans. 

2  Engelhardt, Vimose Fundet pl. 2 fig. 17, 18, 24. 



TORSVISEN PÅ FiEROERNE. 
AF 

H. ~NER NIELSEN. ' 

Det har hidtil undgået opmwrksomheden, at vi besidder et 
direkte vidnesbyrd om, at Torsvisen har ~et sunget på 

Faaroerne. Pastor H. Schroter, Sudero, meddeler nemlig i et brev 
29-9-1820 tu l biskop P. E. Miller folgende (AM 972 A): 

„En Viise om Locke der hendtede Thors Hammer fra Trolden 
har vret brugt; nogle faa Vers: har ieg Iwrb de ligne meget 
den Svenske Vilse, som findes i den [o: Rask's] Angelsaxiske 
Gramatik Pag. 29 og er saa oversadte: 

Thore kom af Skoven hiem, 
trxt var han af Fwrde; 
Trold havde taget Hammeren hen, 
han vidste sig intet at giore. 

Thorer toammer sin Fole med gode Stunder. 
Nemlig ,uj Todnia' forståes her ikke Tomme', men ,langsomt' 
eller med Taalmodighed; Tomstunder: Tid nok tu l det. 

„Hor du Loke underlige, 
Leie Tienner min: 
vii du fare til StaIde-Trolden 
og hente mig Hammeren hiem." 

Laju dr o ngur egentlig ,Kammerjunker‘ forstaaes ikke her som 
leege Broder; ,drangjir muinir‘ ere endnu den honetteste 1VIaade 
man tiltaler sine Tiennere med, og at benwvne dem saa, naar 
man taler om dem med andre, som et Beviis paa, at man an-
seer dem som dygtige Karle; at benEevne dem ,hidiskadle‘ ansees 
som et Udtryk af Misfornoielse med Tiennesten eller Mistroe 
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til deres Dygtighed. — T r ö dlatr a nt, Trolde-Snuden-, saa ud- 
tales det her. 

Jeg har ellers hort, at der skal vwre en gammel Bone endnu 
levende, som formodes at have lxrt den; er det saa, skal ieg 
ogsaa afskrive den." 

Det er uheldigt, at Sehroter ikke gengiver teksten helt på 
fmrosk. Men stottet på håns enkelte oplysninger og på de andre 
nordiske tekster, kan vi omtrent bestemme den fwroske ordlyd; 
den har vel omtrent vret således': 

T6rir kom af skögvinum heim, 
troyttur var hann af feråi; 
tröll hevåi tikib burt hamarin, 
hann visti sr einki at gera. 

Tö& temur fola sin i töma. 
„Hoyr tå Lokki login (loojin) 
leigudrongur min: 
Vilt tå fara til Tröllatrant 
ok heinta mr hamarin heim.“ 

Det ses let, at den fffiroske form er mermest beslwgtet med 
nork og svensk. V. 1 står norsk neermest; flles med svensk 
er *dog ordet fffird i linje 2. Fxrosk v. 2 er desvabrre ikke be-
varet i den norske opskrift; men fwrosk og svensk stemmer her 
nfflsten ganske overens, selv hvor vi mindst skulde vente det; 
seerlig må nvnes loejin*Loye og trant*tram. 

Vi kan altså fastslå, at der har eksisteret en selvsteendig 
faerosk form af Torsvisen, og at den har indtaget et slags mellem-
stadium i forhold tu den af os kendte norske og svenske form. — 

V. 1 norsk: Torekall kom av skogje heim 1 troytte va han å moe 1 
tjuvan ha stole burt hamarn hass 1 han viste 'kje, kveim d gjole; svensk: 
Torkar sitter i sina säte 1 rimmar af sin färd 1 Trolltram har min guldhammar 
stulit, det var en usel färd; dansk Å: Det var Tord af Hafsgård 1 rider over 
de.  grönne enge 1 tabte han sin hammer af guld 1 og borte var han lwnge. — 
V.2 mgl. i norsk; svensk: Hör du Locke Loye (Lewe) 1 legodrängen min 1 
du skall flyga all land omkring 1 och leta upp hammaren min; dansk A: Det 
var Tord af Hafsgård taler til broder sin 1 Du skak fare til Norrefjeld 1 og 
lyse efter hammer min. — Omkvced, norsk: Torekall toyme no folen sin rrim 
toumå; svensk: Torer tämjer fålen sin i tömme; dansk A: Så vinder man 
sverken. 
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Inden vi går videre i undersogelsen, må vi medtage et ret 
mwrkeligt spor af den fwroske Torsvise, som Dr. A. Olrik har 
henledt min opmserksomhed på. Et vers i „Seybarima" (FIC. 
nr. 87) har i „Sandobogen" folgende form: 

Aftur sendi hann oxalegg 
koyrir nit fast å gest; 
Glåmur ,grimiligjöld, 
letur ej longur fresta. 

Grimiligjöldl synes her at vwre opfattet som et tilnavn tul 
jeetten Glåmur, men giver iovrigt ingen mening i sammenhtengen. 
Grimiligjöld er åbenbart lånt fra Torsvisen og er det samme som 
Gremmeligål i den norske Torsvise v. 2. Ordet betyder der den 
gård, hvor jxtten Gremmil bor; det forekommer ikke i den 
svenske opskrift 2. 

Skönt de her fremdragne fwroske visestumper i sig selv synes 
ret ubetydelige, frembyder de dog tilstrEekkelige holdepunkter, tul 
at man ud fra dem kan få en begrundet formodning om den 
fteroske viseforms oprindelse. Der er nemlig det mwrkelige, at 
de åbenbare urigtigheder i den froske tekst neeppe er tilfaeldige 
ordforvanskninger, men finder forklaring som misforståelser af 
den fremmede dialekt, hvorfra visen först er overfort tu fwrizcsk 
grund. 

Cand. mag. Leiv H eg gstad har herom meddelt mig fol-
gende: 

Omkvwdet hedder i fwrosk: Törir temur fola sin i törna, 
og Schroter overszetter i törna (uj Touma) med „langsomtg eller 
„med tålmodighed". Således forstået giver omkvwdet i sig selv 
mening. Alligevel er denne fwroske form nppe oprindelig, da 
den står alene overfor norsk og svensk, hvor de to sidste ord i 
omkveedet lyder „med (i) t omm e"; jf. det islandske omkvwd: 
Riddarinn keyrir folann sinn me b vendi. Formen „i töma" 
for „i tömi", som det burde have heddet, er også mistsenkelig. 

i Ordet forekommer kan i denne opskrift; det er skrevet med lille be-
gyndelsesbogstav. 

2  På'faldende er det tu l Gremmil knyttede i. L. Heggstad formoder at 
Gremmeligaal er at oplöse som Gremmel i gaard, hvor da n i gaard' staar 
som et fast tillwg; jfr. norske udtryk som Olav sud i gard o. I. 
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Man kunde derfor formode, at fterosk uj touma er overfort fra 
en ostnorsk sprogform; ti i det norske ostland er tom (efter 
Åsen) den sdvanlige form for taum, en tomme. Den fieroske 
opfattelse af ordet töm som ensbetydende med „god tid", kan 
da niåske bero på en misforståelse af betydningen af det ost-
landske tom. Det fwroske omkvfed vii da få samme mening 
som det svenske, nemlig: Tor tcemmer sin fole i tommer (i 
tauma), d. e. leerer den at lystre tommerne. 

En anden ting, der måske kunde tyde på, at den fm.oske 
Torsvise er kommet fra Ostnorge, er det dårlige rim min c.) heim; 
ti i ostlandsk sprogform vilde min c.) him give udmterket rim. 

Dersom Grimiligjöld i Seyöarima er identisk med Gremme-
ligål i den norske Torsvise, peger det også i samme retning, 
idet den ostnorske udtale af gål med tykt I.  let kunde misforstås 
af en fxring og have givet anledning til en form „gjöld". 

Faarosk trödlatrant, troldesnude, genfindes ikke i den norske 
viseform, men har sit tilsvarende i den svenske vises trolltram. 
Derfor behover vi dog ikke at antage svensk indvirkning på 
fxrosk, da både tram og trant findes i norske dialekter. 

Meget synes at tyde på, at den faeroske viseform ikke er 
bleven tu på selvg Faeroerne, men er indvandret fra det norske 
ostland, her i den snoevrere betydning af egnen omkring og nord 
for Kristianiafjord. Det bliver altså fra egne, der ligger Sverrig 
ner; og hermed stemmer det også meget godt, at den fteroske 
og svenske form af visen undertiden har beroringspunkter med 
hinanden. Swrlig påfaldende er jo ligheden i Lokes efternavn 
Loye * loajin. — 

— Vi har hidtil mest dveelet ved urigtighederne i den fteroske 
tekst. På et enkelt punkt kan dog måske fwrosk give vejledning 
tu bestemmelse af visens urform. V. 1 har i norsk rimordene 
moe c.) g,jole, der ikke giver helt godt rim. I svensk er rimet 
odelagt, det hedder her färd c.) färd. Mon vi ikke ud fra det 
fwroske feröi 	gera har lov til at formode, at visens urform 
har haft rimene feröi c geröi (f. eks. treyttr var hann af feröi 
hann vissti ekki hverr hat geröil)? 

Når Torsvisens forekomst på Faeroerne således står fast, vii 
1 eller: hann vissti sr eingar atgerair? (L.Heggstad). 
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det vare naturligt at soge yderligere spor af den i trk eller 
udtryk, som andre fwroske viser kan have optaget fra den. 
Seyöarimas „grimmiligjöld" er forud omtalt. Sophus Bugge og 
Moltke Moe har i „Torsvisen" i sin norske form (Kria. 1897) 
fremdraget ord og udtryk fra trykte fEeroske tekster, hvori Tors-
visen kan spores. Ved gennemgang af de mange utrykte fwroske 
tekster vii disse sidestykker yderligere kunne fornes. I Gongu-
Rölvs kveeöi er det dog kun opskrift A, der er påvirket af Tors-
visens xdevers. Sherkere er disses indkdelse på „Torbjörn Bekil" 
og „Angankåri" (FK 98 og 34). Men den nEermere redegörelse 
for dette forhold vilde kreeve en undersogelse af både Torsvisens 
og Genselinsvisens former, hvortil her ikke er lejlighed. 



Krogdans i Grenland (Sydgrenland?) ved midien af det 19de århundrede, efter tegning af en 
indfedt Grenhender, litograferet og trykt i Godthåb omkr. 1860 fil den grenlandske sagn- 

samling „Kaladlit Okaluktualliaitu. 

.DANS I GRONLAND 
AF 

WILLIAM THALBITZER OG HJALMAR THUREN. 

Den forste omtale af dansende Eskimoer forekommer i be-
retningen om opdageren Martin Frobishers beseg på syd-

estkysten af Baffinseen i 1577 (ligeoverfor Gronlands sydspids). 
Efter at der er berettet, hvorledes ekspeditionens kommanderer 
har vret i land og forsigtigt nsermet sig de indfodte, fortmlles 
der således: 

„After our generalls comming away from them, they mustered , 
themselves in our sight uppon the toppe of a hill, to the number 
of twentie in a rancke, all holdyng handes over theyr heads, and 
dauncing, with greate noyse and songs togither, wee supposed 
they made thys daunce and shew for us to understand, that we 
might take vew of theyr whole companyes and force, meaninge 
belike, that we should doe the same. And thus they continued 
uppon the hyll toppes untyll nighte". 

1 The three voyages of Martin Frobisher. 2nd voyage s. 149 (Hakluyt 
Society, London 1867). 
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Den nEeste beretning kommer 100 år senere. Fra Danells 
tredje rejse tu l Gronland i 1654 var der fort 4 Gronleendere tul 
Danmark; man havde fanget dem ved at lokke dem ombord på 
skibet. Disse — tre kvinder og en mand — blev bragt tul 
Flensborg, hvor Frederik den tredje dengang opholdt sig på 
grund af pesten i kon geriget. For at more kongen lod man 
disse „vilde" optrEede i en ballet: 

„Als zu Flensburg för I. Kön. May. ein Ballet gespielet worden, 
haben diese Grönländerinne eine eigene Entr& gehabt, da sie 
sich nach ihrer art gar wol zu schicken gewust. Und hat mans 
ihnen so seltzam nicht vorgemachet, sie habens können nachthun. 
Wenn sie sonst nach ihrer Landes art dantzen, krummen sie sich 
als ein Fidelboge, htipffen nach der Seiten hin und her, und 
schlagen die Hände, dasz flache in die höhe gekehret, wechsels 
weise tiber ein ander. Ob sie nun wol solche und andere Dinge 
gerne nachthun, wollen sie doch nicht gerne an das Sprache 
lernen, können doch alles, was man ihnen vorsaget, verstendlich 
nachreden 1. 

Den nationale dansemåde, hvortil Olearius her sigter, blev 
forst langt senere nwrmere beskrevet. I Vestgronland omtales 
den isEer af det 18de århundredes missionwrer, der jaavnlig så 
den udfort og ivrede imod dette hedenskab. Enkelte af de senere 
forfattere (i oplysningsperioden) tog den dog i forsvar, men den 
forsvandt i lobet af dette forste missionsårhundrede på den 
danske del af Vestkysten. I Ostgronland, ved Ammassalik, holdt 
den sig derimod livskraftig indtil slutningen af forrige århundrede. 
— Hans Egede beskriver den gronlandske dans ved Holstens-
borg i 1722 på folgende måde : „Deres Leeg bestod der udi, at 
de syngede, og derhos spillede paa en liden Tromme, brugende 
pudseerlige GebEerder, rystede med Hovedet, vriede og bojede 
Ryggen og Lemmerne hid og did. Den Leeg gik rundt, saa at, 
naar een holdt op, begyndte en anden igien, og det varede id-
fil Morgenen." En anden gang, ved Godthåb 1726, gor han 
folgende optegnelse: „Den 25de [May] anstillede ovenmeldte 
Gronlmnder en Leeg og Lystighed iblant med dem med Syngen 

Adam Olearius: Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen 
und Persischen Reyse. Schleswig 1656 (S. 175). 
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og Dantsen, hvor da min Collega med flere andre foer derhen, 
for at see paa den. Saadan Leeg bestaaer der udi, at to staaer 
lige for hinanden med en liden Tromme udi Haanden, paa hvil-
ken de spiller een om den anden, og synger imod hinanden, og 
hvad da den ene kand have at forekaste den anden, det frem-
forer han i saadan en Vise. Kand Contra-Parten ikke svare 
ham derpaa, eller igiendrive ham, da maa han med Skamme 
vige af, og bliver beleet af alle dem som hore derpaa. Den ene• 

Kresdans i Gronland på Hans Egedes tid (af „Grenlands Perlustrationu 1741). 

af dem som her certerede med hinanden, var meget kiceftig, saa 
hans Contra-Part maatte give tabt, hvorfore der opstod en 
anden, at forsoge siri Konst paa ham, men han maatte ligeledes 
gaae bort med Skamme". 

Den nojagtigste beskrivelse af gronlandsk eskimodans findes 
i G. Holms „Ethnologisk Skizze af Angmagsalikerne" 2, iagttaget 
under overvintringen i 1883-84. Deraf blot folgende uddrag: 
„Foredrageren (Sangeren) staaer foran Indgangen midt paa Gulvet, 
noget skrwvende og i lidt bojede Knt. Er det en Mand, som 
synger, staaer han ikke fast paa Stedet , men beder sig mere 
eller mindre i Knwerne i Takt tu l Sangen, og dor af og tu l et 
Skridt frem eller tilbage eller vender sig halvt om. Af og til 

Hans Egede: Relation ang. den gronl. Missions Begyndelse og Fort-
smttelse. Kobenhavn 1738 (S. 123 og 198). 

2  G. Holm: Den ostgronlandske Expedition 1883-85 (Meddelelser om 
Gronland, 9de og 10de bind, 1888) S. 154-156. 
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vrides Overkroppen i mange Slags Bevwgelser. Trommen holdes 
frit ud for Brystet i venstre Haand, og med Trommestokken i 
hedre Haand slaaer han tre smaa Slag ad Gangen paa Randen 
af Trommen ligeovenfor Haandtaget. Sangeren staaer med halvt 
tillukkede Ojne og med en stillestaaende Grimaee paa Ansigtet, 
der 	dog af og tu l afbrydes ved at fnyse eller le. — Er det et 
Fruentimmer, som synger, staaer hun urokkelig fast paa Focl- 
derne, men bevxger stadig Hofterne i en ottetaldan.nende Figur. 
Samtidig, men i den halve Takt af Sangen, slaaes Trommen af-
vexlende tilhojre og tilvenstre. Trommen holdes i neesten ud-
strakt Arm og nedefter, idet den hviler paa heijre Forarm. 
Hovedet holdes foroverbojet eller lige op. Ojnene ere halvt til-
lukkede, og paa Ansigtet er der et stillestaaende 'Smil." 

Endnu skal jeg tilfoje et par skildringer af trommedans og sang, 
forfattede i Vestgronland i det 18de århundrede — karakteristiske ved 
at de tar den nationale kunst i forsvar. Disse forfattere, kobmand 
Dalager og missionwr H. E. Glahn, står i modsxtning til det 20cle år-. 
hundredes mere snmvertsynede missioneerer på Gronlxndernes side. 
Dal ag er fortseller forst, at trommesangeren ltenge for han rejser af-
sted indover sin stridssang med kvinderne i det hus, hvor han bor. 
„Naar han nu skal agere mod sin Contrapart, folge disse Fruentimre 
alleene med for at kunde accompagnere Sangen med det seedvanlige 
amn a aj a". Dalager vil vel ikke nwgte, at disse store Forsamlinger 
kan gi anledning til useedelighed , men han forsvarer ivrigt denne 
rettergang „ hvorved de give deres Meeninger tilkiende ved skiemt-
somme Indfald , uden nogen vredagtig Passion, under Spil og Dans. 
. . . Endelig maa man considerere, at saasom Luften og Leve-Maaden 
producerer Melancholie og Dosighed udi Legemet, hvilket at opmuntre 
ved Syn og Betragtninger der ikke gives Leylighed tu i Grenland: saa 
kand disse Spil og Danse , hvorudi Indbyggerne finde stor Sinds-
Recreation , ikke vre saa meget at laste " • „ Og er det af saadan 
Raison, man har segt at forsvare Ball og Assembleer i vore Lande, 
hvorvel med mindre Foye, eftersom der vel findes noget andet, hvor-
ved Sindet kand opmuntres, uden man havde fornoden at freqventere 
Danse-Stuer". „Maaskee man her vii gime mig en Indvending, og 
sige : at udi Gronland findes da vel ogsaa de Ting, hvorudi Indbyg-
gerne efter deres grove Gout kand finde Fornoyelse. — Dertil svarer 
jeg Ja: men beder derhos om gunstigst Pardon, for at tillegge føl-
gende Remarque : I vore Lande danser man alleene af Vellyst ; men 
i Gronland i Rette sxttes Feyl og decideres betydelige Tvistigheder. 
Og sandelig, hvis man saaledes med lige Nytte og lige Hensigt dan- 
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sede hos os, skulde man i en Hastighed see hver anden Moralist og 
Advoktat at forvandles til en Danse-Mesterg 1. 

I sine „Anmeerkninger over de tre forste Eloger af D. Crantzes 
Historie om Gronland" (1771) kommer prxsten Hans Egede GI a h n 
ind på Gronlwndernes forlystelser og trommesange. Han er den forste, 
der omtaler forskellige arter af sange i deres traditioner. Han skelner 
forst mellem „Sange ved overtroiske Hojtideligheder" og de ovrige 
arter, som han regner for ganske uskyldige. Til de sidste horer også 
en del danse-sange, der udkrxver „Fordreyninger af Kroppen", dels 
» de egentlige Stri ds s ang e", i hvilke de » under en Bob Krumspring 
og Sang sige deres Modstandere paa en lystig Maade Sandheden", 
dels blot lignende sange „ikke saa meget for at afgiore deres Stridig-
heder som for at fornoye sig". » En Huusfader med sin Tromme 
fornoyer om de lange Vinteraftener sine Huusfolk“. „At synge en 
Sang om Fangst en og de dertil henhorende Ting kan lignes ved 
en Art Heltedigter, hvilke altid ere agtede nyttige, saasom Ungdommen 
derved opmuntres til Dyd og Flittighed". — „At synge visse S an g e 
for B or n, hvori Dyr forestilles ligesom at stride mod hinanden med 
Sang, kan ey synes lastvwrdigt for dem, der kiende deres Indhold 
osv." (S. 273-277). 

„Hvad angaaer den Dands, som folger med de fieste af de op- 
regnede Sange, da kan vi ikke faae i vor Hoved, at der i sig selv er 
noget ont i at hoppe af et Been paa et andet, og derved gime sig 
en god og i dette haarde Land nyttig Bevxgelse ... og kan der ey 
siges noget paa deres Dands, Hoppen og Gebwrder" (alle disse Argu-
mentationer er rettede imod de mähriske Brodres, swrlig Crantz's, 
snxvre fordommelse af Gronlxndernes ,hedenske" og nationale skikke). 

Også sanglegene omtaler Glahn, omend mindre indgående (s. 275); 
han er tilbojelig til at henregne dem til »en Art af en hoytidelig 
Religions Ovelse" (s. 276) — ganske samme resultat, som i vor tid 
en fransk etnolog er kommet til angående Ostgronkendernes „lampe-
slukningslege" og lignende fester 2. 

Hvordan Gronlwnderne i den evropeeiserede del af Gronland 
nu til dags danser og synger, vil kunne ses af folgende uddrag 
(mere eller mindre ordrette) af mine dagboger fra en rejse der-
ovre i 1900-1901. I det år boede jeg til forskellige tider og i 
forskellige egne hos de indfodte og levede deres liv med dem. 

i Lars Dalager : Gronlandske Relationer: Indeholdende Gronlwndernes 
Liv og Levnet, deres Skikke og Vedtwgter, samt Temperament og Supersti-
tioner etc. Kobenhavn 1752 (S. 51-54). 

2  M.Mauss (et Beuchat): Essai sur les variations saisonnieres des so-
cAths Eskimos. AnnCe sociologique 1904-05 (S. 100 og 113-114). 

Festskrift til H. F. Feilberg. 	 6 
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Jeg så dem ved de danske handelspladser som ved deres egne 
små fanger- og fiskerlejer. 

Overalt består hovedforlystelsen i dans, om vinteren inde i 
skolen eller i et af han delens tjEerede trwhuse, i bodkervrk-
stedet eller i et af oplagsskurene, om sommeren under ålien 
himmel på en flad klippe. Den sommerlige friluftsdans er uden-
tvivl den gladeste og festligste. I reglen er der en dansesten 
ved hver boplads , og kun en; for de gronlandske stenforma-
tioner er vilde og uregelmwssige, og man må ofte soge lxnge 
for at finde et fladt sted så stort som et stuegulv. På disse 
velkendte dansesten har dansen formodentlig gennem mange 
slxgtled gået sin gang i de arktiske lyse nxtter; de er blank-
slidte af kamiksålerne. Man ser sporene i form af en glat rund-
kres, der ligger så nr ude mod randen af stengulvet, som flad-
ningen tillader. 

Inde i Gronlmndernes hytter danses der nu kun sjseldent 
og kun om vinteren (om sommeren flytter man ud i telt). Jeg 
var med dertil nogle få steder, ved Kingittoq syd for Jakobs-
havn, hvor der var fire eller fem par ad gangen ude på gulvet 
i gronitenderhytten, da. nsende tu l violinspil; og ved Ninornars-
suk i Aulåtsiwikfjorden syd for Egedesminde, hvor der kun var 
plads tu l to par, mens far og son spillede violin og harmonika 
sammen. Både i Umanakfjorden og i Egedesminde var jeg med 
til dans efter ariston (herofon, på gronlandsk m ore er s it „en 
slibestenu), et sorgeligt nedbrydende instrument for den sregne 
nationale stil, som sammenstodet mellem oprindeligt og nyt 
efterhånden havde afsat i de nygronlandske sang- og danse-
former. 

Af navnene på de vestgronlandske danse vii det hurtigt 
vfflre klart, at det meste deraf er evropwiske danseformer, der 
er indforte i Gronland. De fteste ligner vore bondedanse; dertil 
kommer de gwngse runddanse (vals osv.), som vel horer tu l de 
senest indforte. Hist og her kan man måske gribe xldre trxk 
ud, eller ialtfald påfund, der horer landets egne bom tu. 

Men ellers ligger det liter at twnke på skibsfolkene, der 
hver sommer går i land for at more sig i de lyse nxtter — nu 
som i de forste besogeres tid i det 17de århundrede. Forst var 
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det jo HollEenderne, så de danske, der handlede med de ind-
fodte og kastede anker hver sommer i fjordenes naturlige havnel. 
Disse fremmede mwnd med skg i ansigtet og tojklEeder har 
virket uimodståeligt og bedå'rende på de unge nivi ar si a g er 
(ugifte piger); de har — om ikke straks, så efterhånden — 
ganske stukket de gammeldags indfocIte kavalerer ud. Den tort 
har mangen brav kajakmand eller storfanger maattet doje uden 
at kny, at den fremmede matros i skibstiden lob af med hans 
udkårne. I skibstiden er gammel skik og brug ganske ophffivet 
og en ny skik trder isteden; utallige ojebliksforbindelser har 
vret knyttet i de 200 år, siden Gronland blev genopdaget af 
den civiliserede race, som med de hollandske hvalfangere atter 
kom tu landet. Usikkert er det dog, om de fremmede danse 
lige så tidligt kom ind i landet. Det er lidet troligt; der måtte 
sikkert hengå et slxgfied eller mere, inden skikken at danse på 
evropwisk fik indpas. 

Det synes mindre sandsynligt, at det er selve matroserne 
fra de anlobende skibe, der oprindelig har indfort vore danse 
derovre. GronlEenderne har snarere forst lffirt denne skik, da 
landet i Frederik IV's tid blev koloniseret og danske håndwerkere 
og handelsbetjente stiftede familie derovre, altså efter Hans Egedes 
tid (efter 1721). Gennem blandingsafkommet, gennem de blan-
dede familier er de fremmede skikke sivet ind i danse og lege 
sammen med kristne lwrdomme og andre evropxiske kultur-
vEerdier. Lwrerne har for dansens vedkommende vret de al-
muesfolk her hjemmefra, der fik pladser derovre og blev i landet. 

Sporsmålet er nu, om der har eksisteret nogle overgangs-
former mellem den oprindelige eskimoiske dansemåde og de nye 
danse. Jeg tror, at et og andet trEek af denne art skinner 
igennem i de folgende iagttagelser og notitser angående Gron-
lEendernes nuvEerende „danse", d. v. s. runddanse, kresdanse og 

1  Angående Hollmndernes besog i landet skriver Gl a hn i „Annawrk-
finger over Crantz (1771) s. 339: „... man skal ikke kunne fremviise et 
eeneste Exempel, at nogen Skipper, siden Gronland blev tabt, har lagt Vinter-
Leye der i Landet, forend efter Aaret 1721. De Hollandske Hvalfangere 
kom den Gang, ligesom de endnu giore, tu l Landet i April og May Maaneder. 
De forlode det igien i Junio.“ 

6* 
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danselege. De to steder, hvorfra jeg kan meddele en rfflkke 
clansenavne — og synderlig mere end navnene kan jeg desvwrre 
ikke yde, da mine optegnelser af denne art var uforberedte og 
tilfeeldige —, ligger omkring 50 mil fra hinanden. Mine op-
tegnelser er kun stikprover, men de barer tydeligt vidne om, 
at en meengde gammeldags danse lever endnu på Vestkysten ; 
der vilde uden tvivl vise sig mange flere end disse, om man 
fik samlet oplysninger om dem alle. Den sidste del af rwkken, 
no. 25-52, optegnede jeg forst, nemlig i Qeqertarsuåttiaq, et 
leje lidt syd for Kangaittiaq (680  18' n. br.) i Egedesminde di-
strikt, i Januar 1901. De forste numre 1-24 optegnede jeg i 
Ilhlorsuit (710  15' n. br.) på „Ubekendt Eyland" i Umanakfjorden, 
i April samme år. Naturligvis horer det med til det fuldstmn-
dige billede, at jeg anforer alle de danse, man viste mig eller 
omtalte, altså også de moderne runddanse (vals osv.). — For 
en stor del af forklaringerne er jeg kolonib estyrer Johan Peter-
sen, der har levet det meste af sit liv dels i Vestgronland, dels 
på Ostkysten, tak skyldig. 

Danse 1900-1901 fra Ilhlorsuit, Umanakfjord. 
arfineq pitiasut „otte", kendt vistnok overalt på Vestkystenl; 

fire par stiller sig korsvis overfor hinanden. Mand og kvinde danser 
forst reeltrin vendt imod hinanden uden at !lytte sig, derpå med ryggen 
mod hinanden, vendt imod kvinde og mand af naboparrene. Derefter 
beweger de sig alle med samme art dansetrin i sigsag forbi hverandre 
kresen rundt, hver tilbage til sin plads. Her tre gange rundt med 
hinanden på stedet, og så hånd i hand hele kresen en eller to gange 
rundt i en sluttet kmde. 

sar•ioq ,smeden" eller parL•ekavit•oq „i sigsag forbi 
hinanden", vistnok en art sekstur. Ligeledes meget udbredt. 

to•lia•rtoq udfores under sang med ordene: 
to•lia to•lia tut•oqa•q 
artseramik(?) arfeqa•q. 

to•lia er enten et navn eller et meningslost ord; tut•oqa•q „han 
har fanget et rensdyr", arfeqa•q „har fanget en hval". Ved forste 
linje stamper man tre gange i gulvet, ved anden klapper man tre 
gange i hmnderne. 

1  „En modificeret Reel, arfenik-pingasut: 8 a: de ottes Dans, er Liv-
dansen fra Upernivik til Cap Parvel' (A. Bertelsen: Om Fedslerne i Om-
land etc. S. 30). 
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ta•tsertoq (eller ta • tsertut) »de som trxkker overtojet af 
sig (?)". Her står mnd og kvinder hver i sin rAke overfor hin-
anden. Forst danser rwkkerne tre gange frem og tilbage mod hin-
anden, derpå finder der parvis runddans sted, og endelig modes rek-
kerne igen og de modende klapper hoenderne (håndfiaderne) imod 
hinanden. 

puläsaq (el. puläsartoq) » de som putter eller kryber under' 
nemlig under det modgående pars arme, som holder hinanden i 
hEenderne. 

pinasutiortartoq »de som blir tu tre" — og 
sisamausoq »fire-dansen". 
malinuartoq »den hvor man folger i hwlene på hinanden" 

(altså vel en kresdans). 
ka•witors•uaq „den store omdrejning", ligesom nr. 3 led-

saget af (eller ialtfald knyttet til) et tolinjet vers: 
o•masa•p qulisiu•ta• 
inequnap un•a•wia. 

Forste linje „Oomasaaq's gryde", anden 1.: „Inequnaq's harpunskaft", 
altså deling mellem mand og kvinde, en linje for hver. Jvfr. nr. 4. 

ka•we•na•n•ak »stadig kun omdrejning", navnet for vals. 
na• nis ar to q „springe-legen" (en almindelig gronlandsk borne-

leg, hvor man springer fra sten tu sten), navnet på hopsa. 
tiL•ikita•q „den hvori man rokker fra den ene side tul 

den anden", navnet på mazurka. 
minulertsortartoq „den hvor man klwber noget på noget 

andet med fingeren", navnet på fingerpolka. 
ilorqasoq, navnet på dansen » Kongens have". 
a•rqiänuit » de små venner", navnet på „Fisher's horn-

pipe". 
pis•isa•q „den hvor man stadig hopper", navnet på ,Ham-

burger". 
titartoq » den som slår en streg, afridser en lige linje". 
is•uL•otaraluarama arnernan•iL•at qim•ip is•io•kut 

ke•mana anarama ,endskont jeg rystede mig (?), gjorde det ikke 
ondt i rumpen, hvor en hund havde bidt mig, da jeg forrettede min 
nodtorft“. Betegnelse for (eller sangord tu) Wienerkvadrille. 

qite•naq n uafbrudt dans", en art reel med sangordene: 
tät•atak•uk inin•erusiviLot paole•ko säk•ilo (delvis menings-
lost). 

axo•, med sangordene: te•torFe•nanuaq pikuniuna•r-
para kisiama axortorFim•ik axortorFim•ik axo; » en eneste 
lille kop er mig ikke lwnger nok, men en spolkum, en spolkum, en 
spol-1" 

1  »set dig hellere ned". 
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tigorqa•itoq med sangordene: Su•sa•rsuaq - ke•tio•p 
ana•narsuaq unanuvi ana•narsuaq e•pap ana•narsuaq qi-
terL•eqani sakersua marti morti sakersua (delvis uforståeligt) 
»den store Susanne, Gideon osv., hans svigermor, Martin Mortens store 
svigermor". 

ke•arnera „den måde han siger kee på" med sangordene: 
asiko• asiko• k e .. „ke." ser ganske ud som det ord eller den 
lokkelyd, der bruges ved en art salfangst ude på vinterisen. 

uvisiäk•a•k (også sisamane q) »den der er ivrig efter at 
blive forlovet (jf. nr. 31). 

uviåosoq » barberdansen". Dette er en udbredt danseleg, 
som jeg horte om ved Umanak og så udfort sydpå ved Egedesminde. 
Også Joh. Petersen erindrer den fra sin ungdom, da han boede i Vest-
gronland, og beskriver den således: en mand sidder på en stol og 
skal barberes; barberen kommer ind dansende, men forstyrres under 
sit arbejde bestandig af en anden, der danser rundt om ham. De er 
vistnok udkladte; barberen synger noget. — Af min dagbog fra Egedes-
minde (18/2  1901) skal jeg uddrage folgende: „Fastelavnsmandag slår 
Gronlanderne katten af tonden lige neden under mine vinduer, og 
Evropaerne står og ser derpå. Om aftenen har de fået lov [af kolo-
nibestyreren] til at danse til kl. 10 oppe i skolen. Det blir ikke til 
noget med dansen, for de får en violin derop; også en herofon og en 
harmonika får de hentet og gir sig i lag med arbejdet. Bl. a. udforer 
de en gangs pantomime, barberdansen . . . en meget komisk, men 
mindre fin dans, der ender med, at pjerrot kommer til at skare halsen 
over på den, som han er ifard med at barbere, hvorefter harlekin 
indblaser ham livets ånde gennem hans rumpe". — Betegnelserne 
pjerrot og harlekin var vist min egen tilsatning og horer ikke hjemme 
i sammenhangen. 

Danse 1900-1901 fra Qegertarsuatsiag, Egedesminde syddistrikt. 
pinaso•soq » en (den dans), der er tre" (jfr. nr. 6). 
qititsiartartoq »en der danser lidt". 
qat•alik „den der barer en vandtonde (kaldes i Holstens-

borg for it•arosuk). 
span•e marL•uk qem•uLotio »den der later (barer) to 

spande (en i hver arm)". 
erqua•p nulorsue, „Erqua•q's store rumpe49". 
nazuarqåne » den leddelose", „som ikke har ledemod". 
uwisiäk•a•k jfr. no. 23. 
ila •9/ u ar k a sik u er sia • nil o n  den slemme Ilativaq og hendes 

nye mand". 
q aqa wak »den (dans) der hopper af glade (som et barn)" (?). 
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analitonuaq e den der nikker ja med hodet" (?). 
ke•alinuaq utorgasa•tiaq ,,den halvgamle lille Kealik". 
qileroa „hans ar". 
ka•to•ta• e den til at hale op med" (enten hale op af 

vandet, eller hale bukserne op?). 
nukarLeruna te•nalikaseqin•ersoq ajonito•mut te .-

nalikaserqin•ersoq „mon den yngste (af os soskende) begynder 
at spille kxreste med Ajonito.?" (formodenllig dansens sangord). 

salame•rsuaq kiwinatsequnaluartoq (med stadig mere 
ynkelig rost:) kiwinaqim•at kiwinatinilara e den store Salome, 
som ellers ber om at få sine bukser moget ned: da hun går med 
bukserne om hxlene, kunde jeg dog få hende (eller ham) til at smoge 
dem ned!" (I Holstensborg kaldes denne dans awinaja•toq). 

arnarniaL•e „gå på fangst efter kvinder I" 
qujanaq uwina toqusoq kinumut niwiarsia•nuli-

sanama tuluwaqaqaq „gudskelov at min mand er dal; nu skal 
jeg igen blive ung pige — tuluaqaqaq" (det sidste er en art omkvwd 
af en lystig vise, hvoraf tulua betegner ravnen og qaqaq dens skrig, 
sammenlign vort hopsasa el. lign.). 

kumik — eller takala kumik upatiarse (kumik „en 
lus"; upatiarse kan betyde: „tag for jer af retterne, men kunde 
også veere navnet Obedias). 

umiätsianuaq tulät•iparput atinuawtin•ut tulät•i-
p•arput po•nuaroq arqutseriarsiuk (vi lxgger til land med den 
lille båd tt nedenfor vort hus; bring den lille sk herned, horer I!" 

piniarniano•p piniu•tinue kian•arso•p tam•artip•al 
„der siges, at den vldige sydost har blmst fangerens små fangstred-
skaber bort". 

uperna•panoq qatitseqinisa umiarsuit nunalip•at 
inukasim•ik uiniänilana ajorsa•riartorniänilana blad os 
samle os til foråret, når skibet kommer, men jeg vil ikke ha en Gron-
lmnder til mand, jeg vii ikke udgette ,mig for nod". 

ka•sipap kaporqusuane matsertsime tunuanut tor-
qorsimawa ,Kasper har gemt sin store nål bag i sin bukselinning". 

napima uniariartorut kalinuaroq a•ta•rqa•q (tildels 
uforståelig) eder siges, at Kale-lille har fået en svartside". 

pine•noq sorsoriartarpa qarsa•p qiperqup ka•tari-
artarpa• eder siges, at Pin plejer at angribe, Qarsåq plejer at strejfe 
(i forbifarten), Qiperoq plejer at hamre på'. 

aL•arqatse(?). 
alv° (?, måske = azo no. 20). 
marmarma•it. 
aja•juL•o takaL•o puamo (?). 
pe•st ala • t „fastelavn" (?), gronlandsk udtale af det danske ord. 
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Hvorfra stammer den skik at ha sanglignende fortwIlinger 
tu betegnelse af dansene? Vi har tydeligt nok at pre med 
danselege ved de fieste af disse navne-beskrivelser. Er de op-
rindeligt eskimoiske? er de muligvis opståede under evropwisk 
påvirkning af de eskimoiske, halvt religiose danselege, som G. 
Holm fandt ved Ammassalik i Ostgronland endnu i 1880'erne 
og som kendes fra Baffinsland og Alaska? Eller er det kun til-
fteldigt, at der er en almindelig lighed med uajertoq- og tiwaleq-
rollerne i arten af indholdet for enkeltes vedkommende? Blandt 
disse vii jeg isar fremhave no. 22 og 23 (jf. 31), 46 og 47, der 
godt kunde vaere gamle uajertoqlege, og no. 30, 33, 34, 37, 40, 
der kunde minde om Ostgronlandernes tiwaleq-roller. Hvad der 
gør sporsmålet vanskeligt, er mangelen på nwrmere oplysninger 
om Vestgronlaendernes danselege i oeldre tid. At der er optaget 
mange trak af evropwisk liv i de nwvnte danselege, er ind-
lysende. Foruden de evropffliske personnavne er der tale om 
tekopper, spolkummer, spande, barbering, fastelavn, men navn-
fig synes mig påfundene ikke helt agte eskimoiske i f. eks. 18, 
19, 20, 24, 38, 41, 45, 48. En del af disse forskelligheder kunde 
måske skyldes stedsforskellen (ligesom en dialektforskel), vest-
gronlandsk istedenfor ostgronlandsk. Ialtfald vilde det jo kun 
vare naturligt, at der er opstået nye danselege også i den lenge 
tid, da hedenskabets skikke endnu ikke var fortrangte af den 
sejrende evropmerkultur. Det traek, hvormed barberdansen ender, 
kunde i og for sig viere eskimoisk, skont resten af legen må 
vtere af fremmed oprindelse. Eskimoerne kender ikke tu skikken 
at barbere sig eller lade sig barbere. Også den vestgronlandske 
fastelavnsskik, at to eller flere unge mwrad i udkladning, med 
sodpletter på kinderne, går omkring i husene for at synge og 
tigge (m i t a•r tut), har iaitfald sodpletterne tilfselles med Am-
massaliks uajertoqlegere. 

Indtrykket af denne sammensmeltning af oprindeligt eski-
moisk og indfort evropxisk blir saerlig levende ved iagttagelsen 

.af den ejendommelige kwdedans („balliaredans"), som jeg i 1901 
fik lejlighed tu at se udfort ved bopladsen Umanätsiaq i den 
store Umanakfjord. Det er vistnok det sidste sted, hvor den 
har holdt sig til vore dage, og jeg vilde måske ikke engang vwre 
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blevet opmEerksom derpå, hvis ikke underbestyrer Jens Fleischer 
ved det nwrliggende handelssted Ikerasak under mit besog hos 
ham i foråret 1901 havde orntalt, at beboerne der endnu kendte 
til at udfore balliaredans. For at få en sådan at se, aftalte vi 
at modes derinde den 24. Maj. 

Dagen for denne slxdede jeg over isen fra kolonien Umanaq til 
oen i fjordens indre, hvor Umanätsiaq ligger. Også derovre havde jeg 
tidligere på vinteren bot nogle dage, og jeg kendte beboerne som fat-
tige, venlige mennesker. Der ligger 5 eller 6 lave jordhytter på en 
klippeskrwnt på oens sydvestlige side. I dst rejser det stejle, grotesk 
formede Umanätsiakfjwld sig som en ensom kxmpe over klens små-
klipper. Under bopladsen strakte fjordens stivnede, snehvide flade sig, 
omrandet af de fjwrne, hoje fjx1de mod syd og nord. Man ser fra 
fjxren fangstmwndenes veje fil swlernes å'ndehuller eller til de åbne 
revner i isen, smalle snestier, der vifteformigt i tre eller fire grene 
spreder sig udover fladen. Den wldste af beboerne, Petersuaq, bod 
mig ind i sin Jille elendige hytte", hvor jeg tilbragte natten. Nxste 
dag ankom hr. Fleischer inde fra sit udsted. Opmuntrede ved loftet 
om en snaps blev fangerne hjemme den dag og gav alle mode på en 
lille lerslette bet ovenfor bopladsen. Jeg lånte dem en lille gronlandsk 
tromme, som jeg allerede tidligere havde fået mig lavet ude på Ube-
kendt Eyland ved bopladsen Ilhlorsuit. Det var en moderne, ret elendig 
efterligning af den slags troldtrommer, som ifolge tradtionen fortidens 
angakokker og trommesangere i denne fjord engang havde brugt. Her 
skal jeg citere min dagbogsoptegnelse om dansen (i Maj 1901)1: 

„Hvad der nu skete, regner jeg til mine meerkeligste oplevelser 
blandt dette folk. En kvinde tog trommen og stillede sig op midt i 
kresen af alle de andre, som tog hinanden i hwnderne. Hun lofter 
trommen og begynder at synge, mens hun med hojre hånd slår 
trommestikken mod trommens trfflrand, nedenfra (altså ikke mod selve 
skindet), to hurtige slag ad gangen. Samtidig begynder kresen udenom 
hende at gå rundt fra hojre til venstre og synge. Kvinderne i kresen 
synger a-ja og teksten, mcendene dels teksten, dels et hult dronende 

hoi-hå (,05 r 	omtrent tonerne f— e på violinens d-streeng)2, taktfast 
efter sangen og efter trommeslagene og marsjen omkring. Disse vilde 

1 Jvf. artiklen ,Eskimoisk Digtekunst' i Tilskueren 1903. — Senere har 
en osterrigsk lwge, dr. R. Trebitsch, haft lejlighed til at besoge Umanak-
fjorden og se de indfodtes gammeldags kresdans på det samme sted. Hans 
beskrivelse fojer dog intet nyt til den tidligere (,,Bei den Eskimos in West-
grönland ... im Jahre 1906', Berlin 1910, S. 85-86). 

2  Moderato 8/4 	r 1 	ei 	rg si i etc, ho i eller h om n [hho.,n] 
hoi hå hoi hå 	hoi hå 
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råb fra msendene blandede sig uhyggeligt eller råt harmonisk med 
kvindernes hoje skingrende sang, hvilken vel hojst bevxger sig over 
4-5 toner. 

I nogen afstand, borte i fjwldene, måtte det lyde som ren trolde-
musik, måske på sin vis dog smuk, men sr. Nxrved gjorde den et 
mxrkelig barbarisk og dyrisk indtryk, både sangen eller hylene, hvad 
man vii kalde det, og selve trommesangerens adfeerd. Han eller hun 
(inde i kresens midte) står i uafladelig bevfflgelse, med lukkede ojne 
og syngende mund og ofte skwrende ansigt — snart loftende og snart 
swnkende trommen, mens pinden stadig banker imod den. Samtidig 
står han (eller hun) og vrider overkroppen og vrikker med bagdelen. 
At ha denne rolle i kresens midte — stridssangerens rolle, da disse 
smEedesange i gamle hedenske dage brugtes for alvor — er meget 
trxttende, og de fxrreste kunde da også holde det ud lffinger end 
fem, seks minutter. 

Også jeg var med tu l at ta de andre i hnderne og gå rundt og 
råbe : hoi-håå Det skal råbes med en hul klang, der ligner den, som 
trommen frembringer." 	 W. Th. 

Der kan nceppe twnkes mere forskellige danseformer end 
den eskimoiske trommedans, der vwsentlig består i vridninger 
af overkroppen, og de europwiske runddanse og turdanse. Det 
er derfor ejendommeligt, at disse sidste så let har vundet ind-
gang hos Eskimoerne og danses med den störste lidenskab hele 
Vestgrönland over. 

Tydeligt nok er det danske selskabs- og folkedanse, der 
ligger tu l grund for adskillige af de danse, Vestgrönlmnderne har 
tilegnet sig. Vi moder her kvadriller, hvori fire par står parvis 
overfor hinanden, og langdanse, i hvilke parrene er opstillede 
på to rmkker mod hinanden — to danseformer, der i 18de og 
begyndelsen af 19de ärh. spillede en stor rolle i de europffliske 
selskabssale og fra byerne trwngte ud blandt landbefolkningen. 
I Danmark dansedes indtil for få årtier siden sådanne kvadriller 
(f. eks. kontrasejr, kontra-otte, berlinerkontra, sekstur, totur) og 
langdanse (f. eks. stadsturen, Herman Bos, de fire hjörner) i vore 
landsbyer. I reglen er det en bydans, der er gjort enklere eller 
cendret ved sammenblanding med aeldre, ofte stedlige danse-
figurer. Det er derfor oftest vanskeligt at afgöre, fra hvilken 
bestemt kunstdans den enkelte folkedans stammer. 

Gennem kolonister og sofolk er de moderne runddanse og 
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gammeldags folkedanse kommet tu Grönland. Eskimoerne har 
wndret mange af disse danse saa steerkt, at man ofte ikke kan 
bestemme, hvilken europwisk dans der ligger tu grund. 

I W. Thalbitzers fortegnelse er de to förstnffivnte danse 
kvadriller. Arfineq pingasut, „ottedansen", synes at vwre Vest-
grönlTndernes yndlingsdans. I ethvert fald omtales den hyppig 
af grönlandsfarere. I folge Thalbitzers skildring minder den ikke 
så lidt om »les lanOers". Det er dog nmppe denne moderne 
dans, der danner grundlaget, men en af de folkelige kvadriller, 
der ofte benytter de i den eskimoiske dans forekommende be-
vwgelser. Navnet » arfineq pingasut" betegner blot, at dansen 
udfores af 8 personer. Den _har intet at skaffe med de danske 
danse „ ottetalsdans " og „ ottetur " . 

Nr. 2 i Thalbitzers oversigt, hvis ene navn er » i sigsag forbi 
hinanden", er vel sagtens også en kvadrille med den navnlig 
fra sekstur kendte sigsagbevxgelse kredsen rundt. 

En „langdans" har vi i nr. 4. Rkkerne, der modes med 
heenderne mod hinanden, er et trwk, vi bl. a. kender fra de 
danske langdanse » Herman Bos" og »fransk reel". 

En rxkkedans, hvori antagelig mndene står på den ene 
og kvinderne på den anden side, treeffer vi i dansen » de som 
kryber ind under". Vi kender allesammen denne bevwgen sig 
gennem to reekkers armporte fra polonwsen og „veeve vadmel". 
Denne danseleg har kolonisterne i Grönland sikkert ofte moret 
sig med i wldre tid, og Grönla3nderne har da muligvis også her 
ladet sig nöje med at udfore et af danselegens mest karakteri-
stiske trxk. Dog forekommer der i Danmark en dans som den 
eskimoiske. I en dans på Avernako stiller man sig i to rfflkker 
og danner armbuer, det yderste par lober under buerne og stiller 
sig op bag det bageste par, andet par lober igennem og så 
fremdeles1. Buriost nok kaldes Avernakodansen „kryb i ly", en 
titel, der minder om den grönlandske. Om der er nogen sam-
menhfflng mellem de to danse, får stå hen. 

Langdansen nr. 3, hvori man stamper tre gange i gulvet og 
klapper tre gange i hnderne, er muligvis en udlober af klap-
finale. Endelig danser Eskimoerne den danske langdans „fange- 

1 Meddelt mig af stud. polyt. V. Hertel. 
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dansen", under hvilken et af parrene danser et slags „tagfat" 
mellem og udenfor rwkkernel. 

Thalbitzers nr. 6 er rimeligvis den samme, som i andre di-
strikter kaldes „pinasut" o: „tre". To kvinder står med an- 
sigterne mod hinanden; der er et par alens afstand mellem dem. 
En mand stiller sig mellem kvinderne, og nu begynder en lystig 
„reel", under hvilken danseren figurerer snart med den ene, 
snart med den anden af sine damer. Det hwnder, at danseren 
er så dygtig, at han samtidig kan danse og besörge violin-
akkompagmementet 2. Denne dans er åbenbart den samme som 
den danske „tre mands reel". 

En lignende dans er nr. 7 „firedansen". Her stiller to mwnd 
sig mellem de to kvinder, og parrene skifter da på forskellig 
måde. Dansen stammer fra den danske „firetur". 

Af pardanse nwvnes i Thalbitzers fortegnelse: vals, hopsa, 
mazurka, fingerpolka, hornpipe, Hamburg skotsk — der jo alle 
har fået eskimoiske navne. 

De ovrige danse lader sig ikke bestemme på grundlag af 
titlerne, der tit har en ganske tilfaaldig oprindelse. Fhv. koloni- 
bestyrer H. Beyer har f. eks. meddelt mig, at en dans, som Eski- 
moerne dansede til melodien „nu for de danske studenter vi", 
kom til at hedde „Beyers ejendom", fordi han havde udtrykt 
sin glwde over at trwffe denne melodi. Og i en bestemt periode 
blev fingerpolka i visse kolonier kaldt „kaptajnens ejendom", 
fordi en kendt dansk kaptajn havde den vane at true spogende 
med pegefingeren — en bevwgelse, der som bekendt forekommer 
i fingerpolka. 

Ofte sigter dansetitlen til en visetekst, som synges under 
dansen. I Danmark brugte man endnu i begyndelsen af 19de 
årh. at synge lyriske småvers til pardanse — iseer til de så- 
kaldte „polske". Grönlwnderne har dog nwppe optaget denne 
skik fra Europeeerne. Den oprindelige eskimoiske dans ledsagedes 
jo af sang, og uden tvivl er denne skik hyppigt bibeholdt, efterat 
Grön1a3nderne har lwrt europwiske danse at kende — bl. a. af 
den grund, at det ikke altid lod sig göre at skaffe instrumental- 

1  Meddelt mig af Hr. Herman Beyer, tidl. kolonibestyrer i Grönland. 
2  Lgl. 
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musik tu l dansen. Hyppig overfores danske sange tu grönlandsk. 
Thalbitzer angiver f. eks. en dansesang, der begynder således: 
„gudskelov, at min mand er dod; nu skal jeg igen blive ung 
pige!" — det er vel sagtens den kendte danske vise: „gudske- 
lov, min mand er dod, og jeg er blevet enke!" 

„Barberdansen", der er så yndet i Grönland, hvor de op- 
trffldende i reglen lönnes med en flaske brwndevin, stammer 
fra Danmark. 

Ifolge en overlevering fra Ryslinge 1  udfortes barberdansen 
således i forrige århundredes begyndelse: barberen kommer ri-
dende ind på to karle; han er vEebnet med en keep, der fore- 
stiller barberkniven. En karl er udklmdt som barberens ma-
damme. Mens barberen rager en karl i takt efter musiken, 
skiftes de ovrige karle tu at danse med hans madam. 

En skildring fra Sydfalster 2  ligner mere den grönlandske 
form: den rejsekkedte barber skaffer sig kunder og sender bud 
efter sine syende. Den, der skal barberes, sxtter sig på en stol 
midt i stuen. Barberen og hans syende indsaaber kunden, mens 
de danser omkring ham og synger en lystig vise; under selve 
barberingen bliver halsen skåret over på kunden. Der fores 
proces i anledning af ulykkestilfwldet o. s. v. 

Vi savner i disse optegnelser det af Thalbitzer meddelte 
trk om den &ides genoplivelse. Dette findes imidlertid i en 
endnu utrykt skildring af et fastelavnsoptog i Vordingborg for 
50-60 år siden 2. Blandt optogets mange mEerkelige figurer er 
der en doktor og en barber. Barberen danser barberdansen, 
rager en håndvEerkssvend og skfflrer halsen over på ham. Så 
kommer doktoren med sit pusterör og blwser den docle i bag- 
delen; håndveerksvenden lever op og danser rundt med doktoren. 

Den forestilling, der ligger tu grund for slutningsscenen — 
nemlig at sjtelen farer ud gennem anus — er wldgammel og 
trwffes almindeligt hos primitive folk, også hos Eskimoerne, som 
Thalbitzer meddeler. 

Den pantomimiske barberdans stammer sandsynligvis fra de 

1 Skattegraveren 188811, s. 69 f. 
2  Skattegraveren 18861, s. 5 ff. 
8  Medd. af J. Fugl, Vordingborg. DFS. 1906, 43: 495. 
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middelalderlige håndvarkeroptog. Jeg har truffet på en beslagtet 
fransk dans, der dog snarere må betegnes som en „frisordansa• 
Denne dans, der kaldtes „de skurvede hoveders dans", omtales 
i 18de årh. som lutdansen i en procession, der fandt sted i Aix 
og skal vare blevet indstiftet 1462 af Renatus, konge af Neapel 
og Sicilien og greve af Provence. Dansen blev udfort af 4 
drenge; de tre var udstyrede med en kam; en börste og en 
saks og dansede omkring en fjerde, mens de kammede, börstede 
og klippes& hans uredte paryk i. 

Ingen af de navnte grönlandske danse frembyder dog den 
interesse som den kredsdans, W. Thalbitzer var öjenvidne tu, 
mens han opholdt sig i Umanakdistriktet. 

En lignende kadedans findes afbildet i Hans Egedes skildring 
af Grönland 1741. Ved afsnittet om „Grönlandernes Leege.  og 
Lystigheder, item Poesie" 2  er indföjet et kobberstik, hvorpå der 
nederst er fremstillet et bruderov og en trommekamp, og for-
oven en dans eller leg, hvori femten Eskimoer af begge kön står 
bag hinanden, hver enkelt med begge hander om livet på for-
manden. Billedets midte optages af en kadedans. Kredsen danner 
en cirkel. I dansen deltager i alt 22 personer, hvoraf mindst 6 
er kvinder — to figurers kladedragt lader sig nemlig ikke be-
stemme. Figurerne i baggrunden er der mest bevagelse i; det 
forekommer mig, at en del af dem viser, at kredsen bevager 
sig tu l venstre. Disse figurer holder armene helt udstrakt, hvil-
ket mulig kan vare tegn på stark fart. Kaden er ikke lukket, 
da 	en af Eskimoerne tu l höjre på billedet er fremstillet med 
venstre arm ned langs siden. 

I den samling grönlandske forteellinger, der udkom 1861 
under titlen „Kaladlit Okalluktualliait", forestiller billedbilag nr. 
12 en kredsdans. Tegningen er lidt ubehandigt udfort, men 
rober megen iagttagelsesevne. I dansen deltager 25 personer, 
der holder hinanden i handerne. Af de dansende er 11 kvinder, 
14 mand. Ordningen i kaden synes tilfaldig; to steder står to 

C. F. Flögel , Geschichte des Groteskkomischen (Liegnitz u. Leipzig 
1788) s. 176. 

Hans Egede, Det gamle Grönlands nye Perlustration eller Naturel-
Historie (Kbh. 1741), s. 84-93. 
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kvinder sammen, et sted to mTnd, to steder 3 maend. Aldeles 
utvivlsomt danses mod venstre. Tegneren lader de dansende 
satte venstre ben fremefter, og de vender ansigterne mod ven-
stre, med undtagelse af de dansende i forgrunden tu l venstre — 
vel sagtens fordi tegneren ikke vii lade disse figurers hoveder 
blive set fra nakken. De dansende synes at bevcege sig i gang, 
da ingen höfter benene fra jorden. Armene holdes dels i höjde 
med hofterne, dels oppe i skulderhöjde. 

Da der på ingen af billederne ses musikinstrumenter, må 
man gå ud fra, at der er sunget tu dansen ligesom i den foran, 
Thalbitzer beskriver. Dog må bemwrkes, at de to billeder ikke 
har nogen forsanger i midten af kredsen. 

Desvcerre fortwller Hans Egede intet om den afbildede kwde-
dans. Derimod omtaler han en kredsdans af kvinder alene: 
„Qvinde-Kiönnet, nemlig Pigerne, have og for dem self en Leeg, 
som er mest liig en Dantz, hvor da den ene holder den anden 
i Haanden, og slaer tilsammen en Kredtz, lober saa omkring 
frem og tilbage med hinanden, sjunger Viiser og haver adskillige 
Motioner og Beveegelser" 1. 

Kwdedans kendes ikke udenfor Vestgrönland — hverken hos 
Smith-Sound-Eskimoerne eller i Ostgrönland. 

Det er vel tvivlsomt, om Eskimokulturen i Grönland kan 
opvise andre danseformer end den så ofte beskrevne, livori en 
enkelt mand eller kvinde, vffibnet med tromme og under sang 
svinger overkroppen frem og tilbage. Dr. A. Bertelsen omtaler 
ganske vist en phallosdans, der minder om negrenes seksuelt 
farvede dansetyper 2 ; men om denne grönlandske form har sin 
rod i en gammel overlevering eller er en tilfceldig opflndelse af 
en eskimo i vore dage, lader sig ikke afgöre. 

At Grönlffinderne i lmngst svunden tid har kendt danse, 
hvori flere deltog samtidig, er dog ikke helt udelukket. Som 

Stds. s. 93. , 
2  „Foruden den europeiske Dans kan man — saaledes i Juletiden ved 

flere af de nordgrönlandske Kolonier — se en Dans imellem to maskerede 
Individer, hvoraf den ene konstant er udrustet med en mtegtig Phallos, lige-
som Dansens Clou er en grotesk Efterligning af Könsakten' (A. Bertelsen: 
Om Fodslerne i Grönland og de seksuelle Forhold, Bibliotek for Leger 8. R. 
VIII, 1907, S. 30). 
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Thalbitzer eiterer, naevner Frobisher i 1577 en eskimoisk gruppe-
dans, han så på Baffinsoen, og den franske missionwr Emile 
Petitot beskriver en rkke — tildels pantomimiske — gruppe-
danse hos Centraleskimoerne 1. Navnlig disse sidste minder meget 
om Indianernes danse, og det kunde tnkes, at de danse, Fro-
bisher og Petitot omtaler, skyldes yngre påvirkning fra nord-
amerikanske Indianerstammer. 

Et er imidlertid vist — at ingen af de nwvnte gruppedanse 
har mindste forbindelse med ktededansen i Vestgrönland. I det 
hele taget er det grumme sja4dent, man hos primitive folk ser 
kredsdanse, hvor de udforende holder hinanden i hfflnderne. 
Oftest står hver enkelt for sig i raekken eller kredsen, så at han 
kan bevwge sig frit i dansen, der for det meste består i heftige 
armbevfflgelser, vilde spring og saetten sig på hug. 

Alt tyder således på, at kredsdansen i Vestgrönland er en 
efterligning af en fremmed danseform — og der kan da kun 
-nere tale om europwisk indflydelse. 

Denne kwdedans er ikke indfort hos Eskimoerne efter den 
anden kolonisation, eftersom Hans Egede opfattede den som 
wgte eskimoisk. Og iovrigt dansede de danske kolonister i 18de 
århundrede ikke kffidedans undtagen i sanglege — og efter-
ligning af en sangleg er den vestgrönlandske kredsdans af-
gjort ikke. - 

Når keededansen var udbredt hos Eskimoerne ved den anden 
kolonisation, og er den — hvad sandsynligheden taler for — en 
indfort danseform, kan der kun tfflnkes en påvirkning fra Nord-
boerne, der opholdt sig i Vestgrönland fra c. år 1000 tu l c. 
1400. 

I 12te tu l 14de århundrede var kwdedansen den mest yndede 
selskabelige underholdning i Europa. I Norden, hvor dansen 
blev ledsaget. af  episke viser, dyrkes den med sterlig iver. Der 
er nwppe tvivl om., at de nordiske nybyggere i Grönland har 
sunget hjemlandets viser og danset den så beundrede kmdedans, 
når de samledes i festligt lag. Endnu den dag i dag kan der 
på Fxrcierne ikke ttenkes en selskabelig sammenkomst uden 

E. Petitot, Les grands Esquimaux (Paris 1887), 8. 152 
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kwdedansen — og sådan har forholdet sikkert vret overalt i 
nordisk middelalder 1. 

Dansede Nordboerne i Grönland hyppigt deres yndlingsdans, 
så ligger det nr at antage, at Eskimoerne efterlignede den — 
ganske som de i vor tid har tilegnet sig vals og hopsa. Og det 
er jo også hovedtrxkkene i den middelalderlige k wdedans, vi 
treeffer i den af Thalbitzer beskrevne form: delta gernes stilling 
hånd i hånd, bevwgelsen tu l venstre, forsangerne og koret. I 
den nordiske form synes forsangerne i reglen at have plads i 
selve dansekwden — eller hvis den var åben, i spidsen af denne. 
Dette kan antages at vwre tilfwldet i de grönlandske kdedanse, 
vore billeder viser. Thalbitzer har derimod set forsangeren stå 
midt i kredsen, hvilket også har vret kendt i den middelalder-
lige dans i Europa 2. 

Da Eskimoerne overtog kwdedansen fra Nordboerne, var det 
naturligt, at de bibeholdt deres ejendommelige syngemåde, og 
det kan derfor ikke undre, at de forsangere, Thalbitzer omtaler, 
slog på tromme og sang eskimoiske viser i gammel stil, mens 
koret svarede med det gwngse omkvEed: aja-ja. 

Ud fra det materiale, der for öjeblikket står tu l rådighed 
vedrörende den vestgrönlandske kredsdans, mener jeg ikke, man 
kan komme til andet resultat end, at den har sit udspring fra 
den nordiske folkevisedans, og at Eskimoerne har hart den af 
middelalderens kolonister. 	 Hj. Th. 

Aug. kededans i Norden jfr. Hjalmar Thuren, Folkesangen paa Far-
oerne (Kbh. 1908) og sa., Tanz und Tanzgesang im nordischen Miltelalter 
nach der dänischen Balladendichtung, Ztschr. d. internationalen Musikgesell-
schaft IX, 6, 7 (1908). 

2  Det hedder om munken Irings dans: ,choraula in medio preambulus 
ibat, pedibus plaudebat, ore jubilabat" — cit. F. Bölme, Gesch. des Tanzes 
in Deutschland (Leipzig 1886) I, s. 20. 

Festskrift tu l H. F. Feilberg. 	 7 



»AVNEBAG«. 
FORKLARING TIL EN GAADE I AMLED-SAGNET. 

AF 

JORGEN OLRIK. 
• 

Der forekommer som bekendt i Amledsagnet, saaledes som 
dette genfortalles hos Sakse, det Trak, at Fenges Raad-

givere har hans Broders« Amled mistankt for at han ej er 
virkelig afsindig, men med Forsat t& sig som en Taabe; og for 
at faa ham tu l at robe sig raader de Fenge tu l i Lon at lade 
ham mode en ung Kvinde paa sin Vej, der kunde lokke ham 
tu l Elskov; „ti denne Drift var altfor stark tu l at kunne dolges 
under Snildheds Dakke, og hvis han kun lod som om han var 
gal, vilde han fliks nytte Lejligheden og give efter for den lok-
kende Lyst"1. 

Det listige Raad sattes i Vark, og Fenge lader Amled fore 
langt ud i Skoven for at han der kan blive fristet tu l Elskov. 
Men A.mleds Fostbroder, som er med blandt dem der skal hjalpe 
tu l ved Planens Udforelse, mener ham det vel og er fast bestemt 
paa at advare ham mod at robe det mindste Spor af seedvanlig 
Menneskeforstand og navnlig mod at tage Moen i Favn i de 
andres Paasyn. Alt gaar nu efter Aftale: da de er kommet ind 
i Skovens Tykning, lader Amleds Folgesvende ham ene, og lidt 
efter kommer Kvinden ham som ved et Tilfalde i Mode. Han 
vilde ogsaa have grebet hende, hvis ikke hans Fostbroder havde 
advaret ham, vel ikke ved Ord, men ved et Tegn. Han tog 
nemlig et Straa op fra Jorden og bandt det ved Halen af en 
Bremse der netop kom flyvende; og dernast jog han den hen 
ad den Kant hvor han vidste at Amled var. Denne var ikke 

1  Sakse ed. Mfiller-Velsehow S. 139. 
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sen tu l at fatte Meningen deraf; han slap straks sit Tag i Kvinden 
og forte hende langt af Led tu l en fjEern og vildsom Mose, og 
forst her fik han sin Vilje med hende og tog tillige det Lofte af 
hende ej at robe det tu nogen. — Siden, da Amled var kommen 
tilbage tu Kongsgaarden, vilde hans Fostbroder lade ham vide 
hvem det var han skyldte sin Frelse, og sagde derfor, at han 
nylig havde vist ham et stort Vennestykke; og Amled svarede: 
„Ja jeg saa jo nok at der kom noget flyvende med et Straa 
bagi!" De andre slog en Skoggerlatter op over dette taabelige 
Svar, men Amleds Ven gldede sig over hans Snille1. 

Hvad er nu Meningen med det Tegn som Amleds Ven giver 
ham, og hvori ligger dets advarende Betydning? Udgiverens 
Note hjlper os kun lidet; han taler om at Meningen maaske 
har vret at tilkendegive, at selv paa et saa ode og afsides Sted 
kunde Menneskesnille og Menneskerxnker finde sig en Tumle-
plads, og henstiller tillige den Mulighed, at Bremsen skulde hen-
lede Amleds Opmeerksomhed paa at han burde tojle Lystens 
Bremse. Men slige Almindeligheder og Vidtloftigheder stemmer 
saare lidet med Oldtidens og Folkesagnets Aand, der tveertimod 
krwver en positiv Betydning af det enkelte TrEek; der er her 
Tale om et Tegn, et Billedsprog, der kan og skal tydes paa en 
ganske •bestemt og na3rliggende Maade. Tegnet bestaar af to 
Dele: et Straa, og en Bremse i hvis Bag det er fxstet; men at 
det i og for sig ved Tydningen ikke er Bremsen som det kommer 
an paa, viser Amleds Svar tu Vennen: „Jeg saa jo nok at der 
kom noget flyvende med et Straa bagi" ; Bremsen nwvnes ikke. 
Sporgsmaalet er altsaa, om man fra Oldsproget kender Ordene 
Straa og Bag i en eller anden noje Forbindelse, og naar Sporgs-
maalet stilles saaledes, kan Svaret ikke vwre tvivlsomt: Vennens 
Tegn er en Billedgaade, en Rebus, der betyder Ordet agnbak, 
Avne-Bag, kendt fra Valdemars swllandske Lov 3,13 som Navn 
paa den Tyv der om Natten stjxler Korn af Negene paa Marken 
og rober sig selv ved den Avne der heenger fast i hans Bag2. 

Sakse S. 141-41 
* Denne Forklaring af Ogenavnet forekommer mig nemlig sandsynligere 

end den af Kalkar fremsatte: at det kommer af at Tyven fik det stjaalne 
Kornneg bundet paa Ryggen (jfr. Jydske Lov, 281); dette sidste var jo LP 
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Meningen med Advarslen er altsaa omtrent denne: Var nu ikke 
saa dum at bare dig ad ligesom Korntyven, Avnebagen, der 
mod sin Vilje rober sig selv; vogt dig at det ikke skal gaa dig 
saa ilde som ham! — Hvor godt en saadan Tydning passer med 
Amledsagnets ovrige Vrimmel af Ordspil, Gaader og Sandsagn 
gemte i mork Tale, er det overflodigt at paapege. Derimod 
skylder jeg til Slut at pre opmarksom paa, at en tidligere 
Oversoatter af Sakse har haft Oje for denne Losning; ti det er 
utvivlsomt dette som har foresvavet Fr.Winkel-Horn, da han i sin 
Oversattelse anvendte Ordene Avne og Bag i denne Sammenhang. 

— Det var derfor med en vis Folelse af Tilfredsstillelse over 
at have fundet en Forganger og Meningsfalle, at jeg ved at 
slaa Stedet efter i hans Oversattelse fandt den af mig udfundne 
Tydning bekraftet. 

Sporges der om Betydningen af det vundne Resultat, saa 
ligger den vel ikke blot den i at et hidtil uforstaaet Sted er tolket; 
det er tillige af en vis rets- og kulturhistorisk Yard at faa et 
saa ejendommeligt Ord og Begreb som agnbak flyttet fra Middel-
alderen op i Oldtiden; ti at Sagnet om. Amleds Faderhavn gaar 
tilbage tu l en graa Old, kan der nappe vare nogen Tvivl om, 
saa starkt som det er gennemsyret af ram Havnlyst i agte og 
oprindelig Oldtidsform. 

fx1det med alle Tyvekoster, men agnbak er aabenbart et Ogenavn for en 
swrskilt og ~lig ringeagtet Klasse af Tyve, der retslig set er ringere stillet 
end andre og i Modsmtning tu l disse kan bindes for et nok saa ringe Tyveri, 
selv om det stjaalne er af mindre Vwrd end fem Penninge; dette passer bedst 
med at Ogenavnet indeholder en Hentydning tu l den ejendommelige Maade 
hvorved Tyven rober sig selv. 



HANS CHRISTENSEN STHENS SALMER 
OG »FOLKEVISERNE« 

AF 

GEORG CHRISTENSEN. 

Takket vare P. Severinsens og Nutzhorns overordentlig grun-
dige undersogelser over reformationstidens s'almedigtning 

vii denne forhåbentlig inden altfor lange kunne ligge klart be-
lyst i sin ydre historie. 

Om salmernes astetiske yard og betydning udtaler de to 
forfattere sig kun lejlighedsvis. Det er jo også almindelig er-
kendt, at den er meget ringe. De allerfieste af vore reforma-
tionssalmer er desuden oversattelser fra Tysk, og bag de tyske 
forbilleder ligger endda oftest latinske hymner eller parafraser 
af Davids salmer. 

Måske af denne grund har alle de fflldste salmer et meget 
lidet personligt prag. Måske også — og mere — fordi de er 
beregnede kun tu l menighedsbrug og indrettede efter gudstjene-
stens behov. Vore aldste salmesamlinger er messeboger, der 
folger „tiderne" og de kirkelige fester. I fortseettelse af latinsk 
kirkesang er hovedstykkerne lovsange eller bon- og anråbelses-
salmer. 

Hvad der ret snart kom til herudover, og som ikke havde 
sin bestemte plads i gudstjenesten, men kunde bruges ved lej-
lighed, har for det meste belarende hensigt og skal hetaste den 
nye tro. De 10 bud, Fadervor, trosbekendelsen osv. finder vi 
meget tidligt sat på vers — eller de almindeligste trossandheder 
i meget torre rim, ved hvilke „åndelige viser" man da ikke for-
sommer at bemarke, at de er „i den hellige skrift vel be-
grundnede". 



1092 	 GEORG CHRISTENSEN 

Luther selv havde oprindelig kun «sket en rimet gengivelse 
af Davids salmer, der vel i enkelte udtryk, men ikke i tanke-
gangen måtte vige af fra originalen'. End ikke i det ydre skulde 
salmen fremtrEede som et individuelt folelsesudtryk, men netop 
vare menighedssang — »vi", ikke „jeg". Kun i ,Aus tiefer 
not" og „Nun freut euch, lieben Cluisten gmein" bruger Luther 
selv »ich". Men efter Spittas undersogelser er disse salmer også 
fra en tidligere tid, 1516-17, og rent lyriske udtryk for Luthers 
eget starkt bevagede sjaleliv i disse år. Da han 1523 vil bruge 
de a sidstnavnte tu l men ighedssang, safter han et forste vers 
tu, 	hvor det da også hedder » wir" i modsatning tu l hele den 
ovrige salme. 

Imidlertid — det individualistiske element, der oprindelig lå 
i Lutherdomåen, men som konfessionelt så hurtig indskrEenkes 
og tammes, det skaffer sig mere og mere luft i salmesangen. 
Udover gudstjenestens behov og rammer gives der de store al-
mindelige trossandheder en speciellere anvendelse — under krig 
og pest, som morgen- og aftenbonner, eller »it gratias att siunge 
effter maaltid". Og der markes et personligere udgangspunkt i 
de stadig hyppigere trostesalmer eller bods- og vEekkelsessalmer 
med deres klager over verdens svig og ondskab. Overfor den 
forste tids frejdige og tillidsfulde kamp mod papismen, &des det 
nu som fjenden var i ens egen lejr, som falske venner eller 
slove sind. 

Stadig vak er salmen dog vendt udad — bekendende, 
bedende, manende, vakkende, agiterende om man vii. Hele 
tidens standpunkt har vi meget klart i Hans Thomissons fortale 
fra 1569, hvor han tu l slut samler sine grunde tu l udgivelsen af 
en salmebog: 

Till at are, loffue oc prise Gud met saadanne Gudelige loff-
sange. 

Till att lare, forfremme oc beuare hermet Guds ord iblant 
eder. Fordi Rim oc Sang laris snart met lyst oc kunde best ihu-
kommis. Om obenbare predicken end bleff forboden, om alle gode 
Euangeliske beger bleffue brende oC sonderreffne, dog kand den for-
stand som ved gudelige Viser er indgrod i hiertet icke saa snart 
bortryckis. 

1  Se brev aftrykt hos Nutzhorn, Den danske menigheds salmesang s. 9. 
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Till att opvecke eder selff till stare penitentze, Gudelighed oc 
flittighed i bottnen. 

Till att fordriffue sorrig aff et sorrigfult hierte oc bekomme 
ret Aandelig GlEede oc frost i liffs oc dals nod. 

Till att bekiende Gud obenbarlige for alle Mennisker, for 
Engler oc Dieffuele. 

Till att opuecke eders Bom oc Ungefolck til at ocsaa kiende 
oc prise Gud. 

Till att locke Guds hellige Engler til eder oc fil att bortdriffue 
de onde Aander, Dieffuele fra eder, naar I sjunge Gudfryctelige aff it 
trofast hierte. 

Till att forhindre oc affinge dermet hine slemme papistiske 
Sang, Boleviser oc andre forfengelige, Wgudelige, Wnyttige oc for-
argelige Viser, som nu (diss vwre) alleuegne brugis aff letUrdige Men-
nisker huilcke Gud visselig straffe vil. 

Summa, til at forfremme Jesu Christi Rige , huilcket hermet 
alleniste sogis. 

Der er god luthersk tankegang heri. Udadtil gwlder det 
lxrens bekendelse, udbredelse og befstelse — indadtil at for-
jage sorgen og de onde engle. Luther kendte begge dele og 
også Frau Musicas hjwlpende kraft. Melancholia folte han som 
en synd, „sie ist das brot des teufels". Der er energi, aktivt 
kampmod og fortrostning i hele standpunktet. 

Et ganske anderledes åndsprg moder os derimod i Hans 
Christensen Sthens salmer. Han kender de samme veje til frelse 
og frost som reformationstiden; men han laegger ikke veegten 
på at vise os dem. Kampen, viljen, troens glade forvisning 
finder ikke nye udtryk hos ham. Men syndsfolelsen, hjertets 
angst og sjlens laengsel finder i dansk litteratur deres forste 
tolk i ham. Hans udgangspunkt er ikke trangen til forkyndelse, 
men tu fordybelse i en mere personlig folt stemning, end den 
vi kan hese ud af de allerfieste tidligere reformationssalmer. 

Sthens to små samlinger, Haandbogen (fra 1578) og Vandre-
bogen (tidligst fra 1591) er ikke bestemt til gudstjenestebrug 
(skont de indeholder flere kirkesalmer), men snarere tu husan-
dagt eller ved enkeltmands opbyggelse (f. eks. på rejser, hvoraf 
den sidstes navn). 

Han begynder egentlig der, hvor Hans Thomisson slap, med 
fortalens punkt 8, fordrivelsen af de ugudelige og forargelige 
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sange og viser. Thomisson selv havde kristelig forandret flere 
digte fra papismens tid, ikke blot for at fordrive ugudeligheden, 
men vd l også af pietet eller, som Hans Tavsen siger i sin salme-
bog »at hver må se, at der haver varet fromme Kristne midt 
udi den blindhed og vildfarelse, som vi våre udi": I modseet-
ning tu H. Tausen, der helst holdt på de gamle kirkemelodier 
for at bevare noget af den katolske liturgis vardighed og pragt, 
har H. Thomisson desuden også efter tysk eksempel hist og her 
anvendt verdslige melodier. 

Dette bliver reglen hos H. Christensen Sthen. Han forer 
kampen mod boleviserne, dels ved at tage deres kendte melodier, 
dels også ved en kristelig forvendelse af deres indhold. 

I Tyskland havde allerede Hans Sachs et par gange i 
20'erne taget optakten fra en kendt vise og blot indsat f. eks. 
»Jesus" i stedet for „Rosina". En anden begyndelse: Annelin, 
du bist myn, wyl ich leue, bliver ffi: Jesulin, du bist myn osv. 
Navnlig de mest kendte gamle erotiske småsange bliver brugt: 
„Es steht ein lind in jenem tal" omsattes: Es steht ein lind im 
himmelreich. Eller man begynder — som alle kender : Ein 
blumen auf der heide, men fortswtter så: es mag wol Jesus sein. 

Sthen har en fri bearbejdelse af en sådan tysk vise, hvis 
begyndelse „Susanna, wilt du mit" er blevet tu: Du siindrin, 
wilt du mit. Af den smukke mailied „Herzlich thut mich er-
freuen die frölich summerzeit" er det meste af forste vers gået 
over i den kristelige ömdigtning af Joh. Walther, som Sthen 
overstetter: Hjertelig monne mig glade den deylige sommerstid. 

Hvor vidt disse sange har kunnet fortrange de letfardige 
viser, kan vi ikke sige. At de har haft nogen magt dertil ses , 
f. eks. deraf, at en flyvebladsvise fra det folgende århundrede 
„Den hedenske kongedatter i blomsterhaven" som melodi an-
giver Sthens salme: Jeg ved et evigt Himmerig, men ikke den 
wldre vise, han har brugt (efter tysk): Der står et slot i Osterrig. 

Selv om vi må antage, at de tyske viser, Sthen henviser 
til, må have vret kendte herhjemme, måtte det dog ligge endnu 
narmere at benytte kendte melodier tu danske viser. Når Sthen 
gor det, er der ofte ikke anden forbindelse end melodien. Den 

Severinsen: Reformationstidens Salmedigtning, s. 101. 
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almindelige „0 lonlig sorrig hvad est du tung" — en ung piges 
leengselsklage — bruger han f. eks. til en bodssalme (0 men-
niske, henk på dine vilkår), „Den ditmarske frydevise": Vellan, 
vellan udi Guds naffn (Vedel LIII) bliver anvendt til „Om Ecte-
skabs stat vi sjunge vii", og „Jeg tjente mig udi Greffvens 
Gaard" (DgF. 425) giver tone ta aftensangen: „Den ljuse dag 
forgangen er". 

I sidste tilfffllde er der dog en forbindelse mellem den verds-
lige og den aandelige Vise, udover melodien, nemlig omkveedet, 
for så vidt man da, hvad vel nok er muligt, kan tamke sig en 
tråd fra folkevisens: Glxder hun sig, så fryder jeg mig — over 
ta Sthens: Glwde os Gud i Himmerig. 

Mere udvortes er forholdet derimod ved „Himmeriges rige 
lignes må ved en mwgtig konge for alle", der ligefrem kalder 
sig »en ny vise" og „siungis som den gamle vise: Der var en 
konning i Danmark". Denne, der maa vxre Vedels XXVII og 
DgF. 141, har ta omkvwd: I rider ej, mens Sthen har: Gud 
giffue os fred. 

2 andre salmer „En arm synderis klagemaal" og „En klage-
lig oc dog trostelig sang oc vise for en person, der er svag oc 
tu alders kommen er" har vel ikke mere egentlig folkevisestil 
end de for nwvnte, udover den forstes optakt: Jeg stod mig op 
en morgenstund, der er hg med melodikilden. Men de har begge 
en intim forbindelse mellem selve salmens og omkvffldets stem-
ningsindhold, således at den stadige gentagelse — i god folke-
visestil — ikke virker som en indbankning af en grundtanke, 
men som en forstxrkelse af grundstemningen og folgende den i 
dens Eendring. Den forste „Jeg stod mig op en morgenstund" 
har begyndelse feelles med DgF. 437, men kan ikke have melodi 
fra den, da hin er 2-linjet, denne 4-linjet. Omkvwdet »Sorgen 
var i min hu for synderne mine" skiffer mod slutningen: 
,Glwden var i min hu ved Christ alene". 

Den anden, der i tanke og til dels udtryk er nr besleegtet 
med denne, begynder: „Hvem skål jeg klage mit sorrigfuld mod' 
og har mellemkvEede „Herre Gud troste dem som er bange" og 
slutningskvde „Ti at sorrigen hun tvinger så mange". Den 
visebegyndelse Sthen citerer til melodiangivelse: „Jeg var mig 
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saa lidet et barn" findes i 7 forskellige viser. Af disse har DgF. 
464 dobbeltkvEede, og det sidste lyder: »For elskog fanger man 
sorrig". DgF. 272 har omkvEed: „Men sorrig felder mannge stolt 
jomfru i sin feirste". Den tungsindige stemningsvirkning her er 
ret nr ved Sthens omkvad, så man måske nok kan tanke, at 
den gamle vises har lydt i hans oren, da han digtede sit eget. 

Da to af de folkeviser, Sthen henviser tu, findes hos Vedel, 
og han ikke har benyttet folkevisemelodier i Haandbogen, men 
forst i Vandrebogen, der tidligst kan vare kommet i 1591 samme 
år som Vedels viser, kunde man formode, at det var dem, der 
havde givet ham ideen tu en saadan benyttelse. Vi ved, at de 
gjorde indtryk på ham i. Men da Vedel ikke aftrykker melo-
dierne, må han dog have kendt dem andetstedsfra. Snarere kan 
vi gå ud fra, at Sthen har hort tu l den type vi traffer nogen 
af omkring århundredskiftet : Vedel; Lyschander, Hegelund, Juste-
sen Ranch, som har en bevidst karlighed tu den lidt aldre 
danske digtning. Vi ser, hvorledes Sthen kan anvende dens 
fyndsprog og flette dens poetiske billeder og vendinger ind i sin 
egen poesi og inspireres deraf. Således begynder han med klang 
og tone fra Dagvisen: 

Den morcke nat forgangen er, 
oc dagen rinder op saa vide, 
solen hun skinner ofver marck oc kixr, 
de fugle de siunge saa blide; 
Gud giffve oss lycke oc gode raad, 
sin naades ljus oss tu l sende. 

De to sidste linjer gentages så som omkvad. 
Imidlertid maa man ikke betragte Sthen gom en mand, der 

litterart vilde forny folkevisen. Han har slet ikke noget af de 
gamle visers fortallestil, selv hvor der var anledning nok (f. eks. 
Himmeriges rige lignes må) eller deres indirekte psykologi, men 
netop den dvalen i stemningen og udmaling deraf, som er ka- 
rakteristisk for de yngre viser. Det folger af selve den brug, 
han gor af melodierne, at han må gå ud fra viser, som stadig 
var almindelig kendte. Og det er ikke dem, Vedel kalder kampe- 
viser, men sådanne samtidige viser, hvis rent lyriske og starkt 

1  Se Brandt, Salmedigteren Sthen, s. 66. 
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subjektive, elegiske prwg, så vel som de direkte slutningshen-
vendelser (eden, som har digtet denne vise ...g) rober mere 
slxgtskab med tysk volkslied og skillingsvise end med vore vir-
kelige folkeviser — enten de så har omkveed eller ej. Derfor 
kan man ikke sige, Sthen genfoder folkevisetonen. Men dens 
efterklang lyder, også fra hans salmer. 

Et skridt videre i kampen mod boleviserne, end Hans Tho-
miss» sikkert havde tnkt sig, kunde man gå ved simpelthen 
at give det erotiske indhold en religios adresse. .1571 udkom i 
Frankfurt en hel samling: Gassenhauer, Reuter- und Berglied= 
tein, christlich, moraliter und sittlich verendert von Heinrich 
Knausten. Da Sthen bliver angrebet for sin benyttelse af let-
fterdige viser, forsvarer han sig med at henvise til denne Knaust. 
Han har ikke direkte taget noget fra ham, men en samtidig 
christlich verendert kfflrlighedsvise af Hermann Wepse i Läbeck 
har han oversat. 

Den tyske verdslige tekst fra 1544 (s. 103 hos Uhland: 
Volkslieder) lyder: 

Ich armes meidlein klag mich ser, 
wie will mir nur geschehen ! 
dass ich den allerliebsten mein 
so lang nit hab gesehen, 
der mir vii weil und zeit vertreibt, 
sonst keiner auf diser erden ; 
wann ich gedenk wie es im get, 
mein herz in grossem trauren stet, 
ich kann nit frölich werden. 

Ach reicher Christ, gib mir das gli:lek 
wo er reit in dem lande, 
bewar im seinen graden leib 
vor leid und auch vor schande ! 
des will ich immer danken gott 
allzeit und alle stunde; 
wann ich gedenk dass im wol get, 
mein herz in grossen freuden stet, 
kein lieber soll mir werden. 

Er zog mit meinem willen nit hin, 
doch war sein herz mein eigen, 



108 	 GEORG CHRISTENSEN 

vii guts ich mich zu im versich, 
trew dienst will im erzeigen, 
kein falsch hat er an mir erkent, 
an meinem ganzen leibe ; 
noch ist der knab so wo! gemut, 
Mr in näm ich nits keisers gut, 
vergiss mein nit in trewen! 

Sthens overswttelse, der 'loje folger den tyske omdigtning 
(aftrykt hos Wackernagel IV 1089), lyder (Brandt og Helweg 256): 

Jeg arme synder maa vel klage mig, 
hvor skal jeg mig adbre? 
Thi den retvise Gud i Himmerig 
for min synd mig vred monne vwre. 
Det driffver bort vist all glaade oc lyst, 
oc Or mig i hiertet bange, 
naar jeg tencker paa, hvor det vii gaa, 
mit hierte i fryct oc sorrig monne slaa, 
mine synder ere store oc mange. 

0 rige Gud, giff mig din naade, 
hvor jeg i landet monne fare, 
min sil oc liff, min xre i alle maade 
fra skam oc last bevare: 
saa vil jeg altid tacke dig, 
baade nat oc dag oc allen stunde, 
naar jeg tencker paa, hvor det vii gaa, 
mit hierte i fryd oc glxde monne staa, 
min sorrig er da forsvunden. 

Effter din villie, herre, fore mig, 
lad mig din egen vwre, 
alt got forser jeg mig tu dig, 
jeg vii dig tacke oc xre: 
Ingen svig hos dig man finde kand, 
du est trofast for alle, 
dit hellige ord er mig saa 
at keyserens gods er intet vaerd, 
paa dit ord vil jeg bygge. 

Som man ser, er det nwrmest en ufri overseettelse fra erotik 
tu l religiositet. Et lignende, men knap så tvungent forhold gor 
sig geeldende ved den forste af de danske kristelig forandrede viser: 
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Somrnerssens tiid yeg prysse wyll 
for lust och mogen glede, 
et blomster gront wr moget skont, 
ther wed saa lignes myn kyere. 
Hynnes bogstaff staar skreffuit y ABC, 
thet monne nu saa were, 
hund ffir bode houesck och dydelig, 
hynd fulger tucht och wre. 

leg wylle, myn kyeryst war myg saa 
att yeg motte mett hynne tale, 
stor lengels och sorrig ieg for hynne 
hund kan myg best hussuale. 
Wor thet nu aff Gud fors5ett 
att wy tyll samen motte kumme, 
ieg worder ey huem thet r lefft heller leit, 
hoss hynne sa wylle yeg bliffue. 

Manggen haffuer acht syn [1] annens locke, 
hand kand hynd ycke fange. 
Thet lygnes alt wed ett dorligt stycke, 
huem thet kand rett forstande, 
dy giore och deris lempe der tyll 
mett theris falske tunge 
att skylle thet adt, som gierruae samen wylle were, 
thet kand thennum lidet fromme. 

Eya, huad yeg befynne kand 
att thet mr angest och quyde, 
att kommhe hend y ett fremmede land 
och epther synd kyerist att byde. 
Thet mr naturlig och wersens loff, 
som y gammel tiid noch fynnes, 
att mange haffuer hynd anden kyer, 
thet same stander myg y myth hiartm nxr. 

Naar klafferen tyll min kyeryste kommer, 
syn ord kand hund well ware. 
Huu horer hannem vd och achther weil paa, 
hund wedh hannum weil att suare. 
Wiste hand hynnes tancker och hyertens grund, 
syn wmagh hand y fordrag hade. 
Sa faa hand laster y allen stundt 
och dy, dermet to tunger taler aff end mundl. 

1  Hjertebogen fra o. 1550 nr. XV (Thotts samling. 1510 4to); tidligere 
aftrykt i Skaar, Norsk salmehistorie L 272; her efter håndskriftet; thz gengives 
ved thet. 
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Sthens „oversattelse" (Br. og H. nr. 243) viser på flere 
steder en trykkende afhangighed af denne original. 2det vers 
kan vare et eksempel til samrnenligning: 

Jeg vil oc altid vare hannem nar 
oc altid om hannem tale, 
hans salige ord er mig saa kiar, 
de kunde mig best husvale. 
Naar Gud det skicker, oc det saa sker, 
at jeg til hannem skal fare, 
mit sind sig glader, mit hierte leer, 
min sil vil hand bevare. 

I sidste vers er klafferen ret naturligt blevet til fristeren. 
En endnu nojere tilslutning til den verdslige tekst byder dog 

den kristelige forandring af „Et trofast hjaarte": 

Et trofast hiertte af all min agt 
skall dig tilrede vere. 
Du haver det fogskyldt af all din agt, 
du est min hierttens kiere. 
Det teer sig vel self, hvem hinanden 

under vel, 
stor lengsel , du slaar mig slet 

udihiell, 
ieg kand iche fra dig vere. 

Dend kierlighed forinden det bryst 
haver os tilsammen bundet, 
nu kommer den klaffer med sit svig 
hand siger, hand haver vundet. 
Du agt og ey hans falske vey, 
ver stadig udi sinde og sig du ney, 
lad mig troskab befinde. 

Ustadig da gior du mig til sinde 
vilt du dig fra mig vende, 
som ieg hafde aldrig kiend til dig, 
saa vilt du mig for-sende 

verdsens tvang og hierttens mod-
gang 

baade dag og natt, thi tiden gioris 
mig lang, 

hvem skal mig &den sende 

Stlien (Br. o. H. 244) : 
Et trofast hierte, o Herre min, 
skal dig tilrede vare, 
du mig forloste, at jeg er din, 
diss bor dig pris oc are, 
det larer sig selff,  , du under oss 

vel, 
paa kaarsset for oss sloest du 

ihiel, 
vore synder vilt du bre. 

Den kierlighed du haffver til mig 
haffver os tilsammen bundet, 
nu kommer den dieffvel met sin svig, 
hand siger, hand vil haffve vundet. 
Du est dog ey den falske vey, 
jeg veed det vist, du sviger mig ey, 
lad mig din hjelp befinde. 

Elendig herre, da gior du mig, 
om du vilt fra mig skilles, 
men jeg forlader mig paa dig, 
mit hiertis angest maatte stilles, 

hjertens tvang oc stor verdsens 
modgang, 

baade nat og dag gioris mig saa 
lang, 

de acte min glade at spilde. 
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Foruden disse 3 vers har Sthen 2 tu, der i tone godt kunde 
ligne en afstamning fra en saadan karlighedsklage. Men nogen 
original kendes ikke. De 3 forste findes i grev Holsteins hånd-
skrift (nr. 9) iblandt afskrifter af en aldre samling, der hed 
„Biskoppens kampeviser". I den svenske Harald Olufsons Vis-
bock fra ca. 1540-70 (Schfick och Noreen, Visböcker 112) findes 
de jamme 3 vers meget nar hg ovenstående danske, men i et 
par enkeltheder endnu nwrmere Sthen'. 

En tredje beslagtet vise om verdens svig og falske venner, 
„kg gik mig ud i rosens lund, jeg agted de dyr at bede", 
navner Sthen ikke som kristelig forandret. I DES., Kempe-
visens Efterklang B. 27, Grundtvigs Bidrag IX. 8, finder vi den 
ganske vist, men den er der forst optegnet midt i forrige år-
hundrede efter nogle gamle lose blade, en bonde på Kogeegnen 
ejede. Teksten her er ganske identisk med Sthens og sikkert 
stammende fra ham. Hvis visen helt er hans original, er den 
ualmindelig godt i verdslig visestil, navnlig optakten og dyre-
og blomstersymbolikken. 

Hvo reff med reffve skall fange, 
hand skal sig vel anse, 
thi klaffer i verden ere mange. — 	— 

eller: 
Ackeley er vel en smucker urt 
hun haffver dog ingen luct, 
saa er der mangen, der ved vel purt 
sine ord at farve smukt. — — — 

Det er en stil, vi må'ske bedst kender fra Vedels tildigtninger tu 
folkeviseme; men den horer egentlig ikke hjemme der. Den kan 
findes i rimkroniken og er i det hele karakteristisk for en va-
sentlig side af 15.-16. årh.'s danske og tyske litteratur med 
dens trohjertige og personligt folte almindelige sandheder af lidt 
pessimistisk natur. Navnlig horer klager over falskhed og skandig 
klaffer nodvendig med tu denne periodes erotiske digtning. Den 
besynger aldrig besiddelsens eller erobringens glade, men kun 
adskillelsens savn. Folelsen af ensomhed og angst borte fra den 
elskede, bonnen om trofasthed og langsel efter at vare ham 

1 De er aftrykt i Dansk Kirketidende 1886. 
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eller hende nr, det er hele erotiken i disse viser. Og her i 
denne passive, elegiske, lidet modulerede kxrlighedslaangsel har 
vi en grundstemning, der var besIcegtet med en vwsentlig side 
af Christensen Sthens religiose folelse. Og derfor kan han bruge 
viserne til salmer. 

Han kender angsten for ensomheden og sjffllens lwngsel efter 
at fole sig ett med Gud — sådan som han har udtrykt act i 
en af sine skonneste salmer: 

Nu vii jeg vwre, 
Jesu Imre, 

hvor du mig heldst vilt haffve. 
Jeg lucker dig ind 
i mit hierte og sind, 

Herre min, 
med all din naade oc gaffue. 

Denne gliden fra den jordiske til den himmelske kfflrlighed 
havde jo allerede middelalderen kendt, hvor den undertiden — 
i Mariaviser f. eks. — kan synes os smaglos, undertiden også 
betegne et gennembrud af den religiose folelse. Dette er i hvert 
fald tilfffildet hos Sthen. Der mfflrkes i hans salmer et inder-
ligere og personligere, mere erfaret udgangspunkt end hos de 
tidligere danske salmedigtere. 

I det folgende århundrede får vi erotik og religiositet igen 
forenet, da Daphnismelodierne bliver til salmemelodier og Bor-
dings omkvwd: Thi mig er af hjertet vee for min skonnest 
Galathe bliver til: Thi mig er af hjertet vee, for mig Herren ej 
vii se. 

Inderligere, mere mystisk klinger sammenblandingen endelig 
i pietismens salmer, men hermed er vi inde på et helt nyt 
kapitel af den religiose folelses historie. 



BO INGESENS ALWER. 
ET TOLKNINGSFORSOG TIL VALDEMARS JORDEBOG. 

AF 

VERNER DAHLERUP. 

»Kong Valdemars jordebog«1  er som bekendt for så vidt skreven 
på latin, som iswr de stadig tilbagevendende angivelser af 

skatteydelsernes störrelse er latinske: Samso soluit annuatim V 
marcas tritici odsl. Latinske er fremdeles nogle få af de al-
mindeligste personnavne: petrus, nicolaus (men også : pceter, nigles) 
og navnene på de störste landsdele: iucia, feonia, selandia (men 
også: Syaland), lalandia (og: laland), scania; hele det store 
flertal af egennavne gives derimod i ren dansk form. Det hjem-
lige indtryk, som en dansk nutidsleeser får ved alle disse danske 
egennavne, bliver endnu stmrkere, når han ser den vrimmel af 
danske Ullesnavne, som jordebogen lader slippe ind mellem de 
latinske ord. Jordebogens forfatter eller afskriver folger god 
middelalderlig skik ved at ty tu l dansken overalt, hvor latinen 
kunde volde affatter eller baser besvcer; altså fx. der tales om 
skatter som arngiald, garcce,tegiald, wintcerstudh odsl., det hedder 
gucerscetw »men, diskwswence, kunnunglef m. m. Men ismr i olisten 
synes forfatter eller skriver at have glemt det oprindelige forsmt 
at skrive latin. Om den forste ø hedder det „ibi sunt cerui . 
ursi et apri", om den naeste „cerui", om den tredje „cerui . 
dame", ingi derefter får vi ncesten lutter danske ord: hiort, da, 
ra, harce, hors, cuning (kanin), /ijm (kalk). 

På tre steder giver jordebogen sammenhwngende stykker 
1 Liber census Denim. Kong Valdemar den andens jordebog, udg. og 

oplyst af 0. Nielsen, Kebenhavn 1873. 
Festskrift til H. F. Feilberg. 	 8 
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helt og holdent på dansk. Alle disse tre sniåstykker vedkommer 
det ostligste Danmark og handler om graenser: det ene (udg. 
s. 59-60) beskriver rigsgransen (landwincerkce) mellem Halland 
og Sverige, de to andre handler om markskel i Skåne. Af disse 
sidste navner det ene (udg. s. 40-41) de bakke, moser, soer osv., 
der dannede skellet mellem bondejorden (den fra gammel tid 
opdyrkede jord) i Vammenhogs herred og kronens jord (den 
jord, som oprindelig har ligget i udyrket tilstand), det andet 
handler ligeledes om skel, hvorved krongods skiltes fra anden 
jord i Skåne, og der omtales et mageskifte mellem kongen og 
abbeden for det bekendte pramonstratenserkloster Oved kloster 
(ved .Vomsoen, Fars herred). 

Da stykket frembyder mange vanskeligheder, skal jeg aftrykke 
det fuldstandigt for at knytte nogle bemarkninger tu l det 1: 

Fxrshcerceth. Seruicium IIIIor noctium uel Lta marcas. 
d efectus 

Kopta abbat Joon af owit for swa gooh iordh sam 
twa marc gulzs i garstangee. oc war scoot i halsyngburgh 
northan capell swa tu l fyur marki. Synnan i than 	ta 
wagh r synnan Eggar skinfalz mosa. Weestan 
i stan kyaldan. Northan i nasta almannis 2  wwgh. 
Ostan af byoghlinga bothastath oc i ytra 8  wathil 
ostan abba gardh. Hwat sum thar r yuyr takt 
thet Eer kunnunglef math boui jngy suns almen 

Meningen med forste linje er klar nok: „Fars herred (yder 
tu l kongen) 4 natters gasteri eller (d. e. „subsidieert") 50 mark". 
Det folgende oversattes af 0. Nielsen (udg. s. 119): „Abbed 
Jon af Ovit kobte 2 .1i. gulds jord i Garstanga, og det var 
skalet i Helsingborg norden for kapellet". Mod denne over-
sattelse må indvendes, at „Imata . for swa gooh iord" ikke 
kan betegne det, han kobte; ligesom i nuvarende dansk må 
det ord, der styres af for, betegne prisen, der gives, ik k e det, 

1 Et faksimile findes i Palfflografisk Atlas. Dansk afdeling. 1903. tab. X. 
2  Rettelse ved ce;  mulig bör der lmses e. 
2 y er her skrevet med gennemstreget u. 
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der erhverves 1; her må altså objektet (betegnelsen for, hvad 
det var, abbed Jon kobte) mangle, og dette har skriveren også 
lagt marke tu, og han har antydet det ved ordet defectus. At 
det er et stykke jord, abbeden har kolat, fremgår dog tilstrak-
kelig af det folgende, og at salgeren har vret kongen, kan 
man slutte af, at stykket er taget af den såkaldte hovedliste, 
som indeholder oplysninger om afgifter tu kongen fra de for-
skellige herreder. Kalder vi nu det unavnte jordstykke for 
„x-jorden", får vi folgende oversattelse tu begyndelsen: „[x-jor-
den] blev kobt af abbed Jon fra Oved for jord af vterdi 2 mark 
guld 2  i Gårdstange2", i friere gengivelse kan det udtrykkes så-
ledes: „Ved et mageskifte (med kongen) blev x-jorden overdraget 
tu abbed Jon fra Oved mod et jordstykke i Gårdstange af vardi 
to mark guld (hvilket sidste altså blev kongens ejendom 4)". 

Der fortsattes så: „og (x-jorden) blev skedet i Helsingborg 
nord for kapellet således tu l fire marker" d. e. „og ved den for-
melige ejendomsoverdragelse, som fandt sted nord for kapellet i 
Helsingborg, blev x-jordens granser mod alle fire verdenshjörner 
bestemte således". Udtrykket mcerki betyder her m ark gr an se, 
markskel, jf. ad  4 camporum limites dictos markeskycelö og 
jnnen alle fire markce mot 6. GrEenserne for x-jorden angives 
derpå, idet der bruges udtrykkene: synncen, wcestcen, northcen, 
ostan (den solrette vej), altså egl. (gransen regnes ell, jorden 
blev tilskodet) syd fra, vest fra osv., svarende tu: skellet ligger 
mod syd, vest, nord, ost. Man kan altså översatte: „(skellet) er 

1 Jf. Sxl man sin iord for raette pEenning. Jy. I. 1.42. Oftere bruges 
konstruktioner som: kopws iorp mfflp gul. Sk. 1. 2.2. Også på fsv. kan ved 
verbet köpa prisen betegnes ved mcep eller for (se S öd erw a lls ordbok). 

Jf. siaghs mark, sua gol sum tua mark silfs. Sk. 1. 5.a (arf) swa 
göth sum marc silf. Er. sj. 1. 1.so. — Om guldvurdering af jord se St een-
s trup, Studier over Kong Valdemars Jordebog. (1874), 56 ff. Erslev, Val-
demarernes Storhedstid. (1898), 41. P. Lauridsen i Aarb. f. nord. Oldk. 
1903, 1. — Stavemåden gooh for gooth svarer til frih for frith. V. sj. 1. 2.1. 

3  Det nuvaerende Gårdstånga, et sogn i Frosta herred, bekendt ved sine 
runestene, se Wimmer, De danske runemindesmterker. III. 

I jordebogen s. 48 opfores Garstangh under overskriften: Hec perti-
nent in scania ad kunnunglef. 

5  Repertorium diplomaticum ved Erslev mfl. II. 66. 
6  Annaler for nordisk Oldkyndighed. 1846. 322. 

8* 
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mod syd i den vej, som ligger syd for' Skindfeldsmose 2, mod 
v es t i Stenkilden, mod nord i den nxrmeste landevej 8, mod 
ost (strxkkende sig) fra Bjuglinge bodested 4  tu l den ydre vejle 
(vadested) ost for Ebbes gård (eller: Ebbegård)." 

Hvor ligger nu alle disse steder: Skindfeldsmose, Stenkilden, 
Bjuglinge bodested og Ebbes gård? På forhånd skulde man 
vente, at de lä enten i Ffflrs herred (ligesom Oved kloster) eller 
i Froste herred (ligesom Gårdstange); men begge steder soger 
man dem forgwves, som det vil fremgå af folgende udtalelse, 
som hr. landsarkivar dr. Lauritz Weibull i Lund har vret så 
venlig at sende mig: „Jag har nu på ort och ställe försäkrat 
mig om, att det i Gårdstånga eller dess omnejd icke finns någon 
plats, som kan identificeras med det av oss omtalade stället i 
Valdemars jordebok: icke ett enda av ortnamnen återfinnes, 
och någon mosse har hela socknen ej att uppvisa. Jag har 
dessutom rådfört mig med en person, som har Färs härads 
geografi fullt klar: enligt hans mening finnas de i jordeboken 
omnämda platserna icke heller där". 

Bemmrkningen om Oved klosters mageskifte med kongen er 
da vel kommen tu at stå på et urigtigt sted i jordebogen, og det 
har skriveren 5  vret opmwrksom på, og han har ved sit „nota" 
i randen tilkendegivet, at bemmrkningen ikke vedkommer Frs 
herred. Men i hvilken del af Skåne x-jorden skal sops, oplyser 

1 synnwn er altså her brugt som prmposition ligesom i northcen capell 
og i det velkendte udtryk sunnan a, syd for (Konge)åen. 

2  Navnet minder om norske navne på jordstykker som fcerskinn, bukk-
skinn, kalfskinn Trondhjem); fra Falster kendes Skindlceppemosen, F. L. 
Grun dt v i g: Livet i Klokkergaarden. 1908. 103. 

8  Almindeligere end almmnnis wmgh er almtennings wwgh, Sk. 1. ved 
Schlyter s. 452. 

bothestath betyder: en plads, hvor der er opfort hytter tu l midler-
tidigt brug for hyrder, fiskere, handlende, krigere (,,lejrplads') m. m.; se 
K al k ars ordbog. I skånske stednavne er bothestath nu forsvensket tu l Båt-
stad. (F a lk m an: Ortnamnen i Skåne. 1877. 113). 

5  At det er den samme mand — Johannes iutte —, som har skrevet 
hovedhåndskriftet af de sjmllandske love (AM. 455. 12 mo), er påvist af K å - 
lund i fortalen til Palmogr. atlas. C. We ek e har (Arkiv f. nord. fiol. XXI. 197.) 
påvist, at Jens Jyde i året 1298 levede i Som kloster; jf. Manus K ri stens en, 
Fremmedordene i m. da. skriftsprog. 4. 
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jordebogen ikke. Man kunde mulig twnke sig, at den bortskodede 
jord lå i nEerheden af det sted, hvor skalningen fandt sted, 
altså i omegnen af Helsingborg; men heller ikke den formod-
ning er sikker. 

Ordene ,,Hwat sum thwr ffir yuyr takt thet r kunnung-
lef" oversffltter 0. Nielsen: „Hvad der ligger udenfor dette er 
konunglev", og samme tolkning findes i G. Lunds „ordforråd" 
(under ,,tak"). Men der anfores ikke og kunde sikkert heller 
ikke anfores noget til stolte for denne gengivelse af yuyr taket. 
For at få el rimelig mening ud af yuyr takwt, må man tEenke 
sig, hvorledes stykket er blevet til, huske på, at det står i en 
text, som i ovrigt for den störste dels vedkommende skal vwre 
latinsk. Og at kilden til dette stykke har vwret et I at in sk 
aktstykke, kan der ikke tvivles om: de wldste danske diplomer 
er fra slutningen af 14. årh. Det Eeldste daterede og aegte di-
plom på dansk (Molb. og Petersen nr. 2) er en lille erklring, 
hvorved en panthaver (Jens Due) overdrager, sine panterettig-
heder i gården Brondum til Jens Lykke, udstedt år 1371. Heri 
hedder det bl. a.: „Jek Jessee Du ae vplather thet bref met alle 
rEethe, som mik for standit war forne then gaardh som Brun-
dwm hether, af Andxrs Glooph". Her giver ordet forstandit 
ingen mening, för man overstter det til latin: for-standit = 
prae-staturn; mlat. praestare betyder (se Diefenbachs glossarium) 
ligesom ital. prestare, fr. preter: låne, overdrage til midler-
ti di gt brug, altså netop den mening, som måtte ventes, når 
talen er om overdragelse af en panteret. 

Prover vi nu på lignende måde at overswtte yuyr takit 
til middelalderligt latin, bliver resultatet: supercaptum, hvilket, 
ifolge venlig meddelelse af hr. professor dr. M. C. Gertz, be-
tyder: „taget med urette" eller med andre ord „tilegnet ved 
o vergreb, tiden hjemmel". Jeg tror altså, at ordene Ilivat 
sum thcer cer yuyr takcet gengiver en tabt originals latinske ord: 
quod ibi supercaptum est; på dansk kan det gengives ved: 
„hvad der er tilegnet med urette d&, det er krongods" eller i 
friere gengivelse: „men al jord i nEerheden af x-jorden, som 
falder uden for de naevnte grxnser, og til hvis besiddelse ingen 
kan påvise lovlig hjemmel, det er alt sammen kronens ejendom". 
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Tilbage står nu kun ordene mceth boui jngy suns alucer. 
Både Bovi og Ingi er navne, som bl. a. findes på danske rune-
stene (se Wimmer: Runemind. IV); om Bove oplyser Wimmer, 
at det findes i stednavnet Borup, og at B6vi og B6i er faldet 
sammen i personnavnet Bo (nu sjwldent, jfr. dog Boesen). Ordets 
oprindelige betydning må have vret den samme som i navnet 
Svend, nemlig dreng (jf. ty. bube); om dets senere betydning i 
dansk se DSt. 1907. 176 og Aarb. f. nord. Oldk. 1907. 296. 

En hovedvanskelighed er endnu ordet alucer. Det er blevet 
opfattet på mange forskellige måder. I SRD. VII. 592 over-
sttes det: „juxta sententiam (sic interpretor alucer, quffl proprie 
significat gravitatem) Bovonis Ingii filii", og denne overswttelse 
godkendes af Brandt (Glda. lmsebog s. 42): »efter B. I. Dom" 
og af 0. Nielsen (udg. s. 119): »efter Bove Ingesons alvorlige 
udsagn". A. D. Jor g ensen (Aarboger for nord. Oldk. 1876. 88) 
og efter ham G. Lund (Det zeldste danske skriftsprogs ordforråd. 
Tillzeg.) gengiver alvcer ved „åhver" d. e. sted, hvor der drives 
ålefangst. Ingen af disse opfattelser behover man dog at gendrive. 
Derimod har Joh. Steenstrup (Studier ov. K. Vald. Jordeb. 389) 
gjort ordet tu l genstand for en udforligere behandling. Efter at 
have nwvnt den mulighed, at alucer kunde vare det samme som 
svensk alvar (hvorom mere senere), foretrxkker han dog en 
anden tolkning, nemlig: ,,Alur er vist Flertalsform af et dansk 
Ord „alv", hvilket jeg uagtet al Eftersogning ikkun har fundet 
i et eneste Aktstykke". Det dokument, hvortil Steenstrup sigter, 
er et pantebrev af 1. novb. 1346, trykt bl. a. i Erslevs Reper-
torium I. 346: »Si . . propriam snara alodiam dictam aalf in 
una curia habere voluerit" d. e. hvis (pantehaveren) vii have 
sin egen ydelsesfri ejendom, kaldet aalf, på den ene gård. — 
Steenstrup mener, at alv betyder „ret inden for en andens ejen-
dom", hvad Kalk ar også antager for muligt (se Ordbog tu eldre 
da. Sprog I. tillzeg s. 13). Be v i s ende for Steenstrups opfattelse 
kan dokumentet fra 1346 dog ikke vare, da tolkningen af det 
frembyder flere vanskeligheder1, og i Valdemars jordebog vilde 
man som flertal af alv nwppe have alucer men *aluce. 

Prof. G ertz, som også i dette tilfwlde har ydet mig hjw1p, antager, 
at stedet skal tolkes på folgende måde: ,,aloctium (eller -a) er jo den Ejen- 
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En i alle måder tilfredsstillende mening får man derimod, 
når man forklarer alucer ved hjeelp af det af Steenstrup nxvnte 
svenske ord alfvar (alvar). I folge Sv. Akademiens ordbok er 
ordet som oftest af intetkön, sjwldnere af hankön, det accentueres 
som oftest som usammensat ord med accent 2; betydningen er: 
n trakt (på Öland 1. Gotland), där (den af kalksten bestående) 
alfven ligger (alldeles 1. nästan) i dagen"; ordet er beslcegtet 
med (dannet ved sammenswtning eller afledning af) sv. alf, m. 
som betyder: „(af kalksten, krosstensgrus, sand, lera o. d. be-
stående) lager närmast under matjorden". En klar forestilling 
om Alvaret på Öland får man ved 13j1p af Se lm a L ag erlö f s 
bekendte bog: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I, 
kap. XII (Den stora fjärilen) fx. ved folgende ord: „itn i dag 
finns det inte så mycken växtlighet på Alvaret, att berget blir 
riktigt skylt, utan det lyser fram både hår och där. Och ingen kan 
tänka på att plöja och så häroppe, där jordskorpan är så tunn". 

Den betydning, jeg soger i jordebogens aiucer, er derfor: 
„hedestrwkning, hvor der under et tyndt lag muld flndes et 
hårdt jordlag". For at erfare om min tolkning var mulig af 
geologiske•grunde, har jeg forelagt den for hr. statsgeolog dr. Karl 
Gr ö n w all, som venligst har svaret mig, at der er flere steder 
i Skåne, som meget godt kunde kaldes Alvar; hele det mel-
lemåte Skåne danner alvar-lignende hedestraekninger. 

Jeg tror derfor, at jeg med sikkerhed kan overswtte slutningen 
af det her omtalte stykke i jordebogen: „... det er krongods tillige 
med (så vel som) Bo Ingesens hedestrwkning". Det kunde mulig 
synes g Imre en modsigelse, at den hede, som kaldes Bo I n-
ge sen s, opfores som kr onens ejendom. Men „Bo Ingesens 

dom, som en Mand har uden at vEere pligtig tu l at svare enten personlige 
eller reelle Ydelser deraf tu l sin Lensherre eller Landsfyrsten. Benedictus 
Bille (som omtales i brevet) har formodentlig af Landsfyrsten faaet tilstaaet 
et vist Maal Land som alodium; det er da naturligt, at dette alodium 
har Rlads paa den Jordejendom, han selv i det hele taget besidder som sin 
egen Ejendom; her synes han jo dog ogsaa at kunne anbringe en stare eller 
mindre Del af sit alodium paa Ejendom, som kim er kommen i hans Be-
siddelse ved Pantswttelse. Om aalf siger prof. Gertz, at det „vist maa vsere 
en Fordanskning (eller Forvanskning) af det franske allceuf, som er en For-
franskning af alodium (= alodia)‘. 
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alur" kan vare et navn lige som „Stigh Roths bek" (Jorde-
bog, udg. s. 41), den kan fx. vare opkaldt efter en af kongens 
bryder, hvem kongen havde overladt brugsretten af den, som 
han ofte gjorde med heder og andre ode strakningerl. Mange 
andre muligheder kan naturligvis opstilles; men det sikre er, at 
Bo Ingesens hedestrakning har vret kongens og har ligget i 
narheden af, men dog uden for granserne af den jord, som 
kongen i Helsingborg havde overdraget (Ned kloster. 

Selve ordet alvar findes nappe som dansk på andre steder 
end her. Derimod findes alv, hvoraf det er dannet, som et vel-
kendt dansk ord i formen al eller, som det ofte staves, Ahl. 
Slagtskabet mellem sv. alf (alv) og da. al  (AM) har også varet 
indset af forfatterne tu den nyere tids etymologiske ordboger 
fx. Falk og Torp. Vel indvender E. Jessen (Dansk etymologisk 
Ordbog 1893), at „Udtalen (langt a) staaer imod (cf. Hal(v), 
Kal(v), Gul(v), Sol(v), El(v)efolk)". Men hvor al er et folkeligt 
ord, udtales ordtt netop med kort a, hvad der — selvfolgelig — 
er tydelig oplyst i hovedvarket om jyske almuesmål: H. F. F e il-
b e r gs Bidrag tu l en ordbog over jyske almuesmål. 

1  Steenstrup: Studier over K. Vald. Jordebog. 335. 
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Keerestegaver danner sin egen Afdeling paa Dansk Folkemu-
seum. Den bestaar for vort Lands Vedkommende udeluk-

kende af Genstande skaarne i Trx og bestemte for unge Piger 
eller Hustruer under deres Gerning i Huset og omfatter omtrent 
alle Redskaber, som Kvinder tog i Haand, dog ikke dem tu l Mad-
lavning. Denne har ikke spillet Rolle blandt kvindelige Fuldkom-
menheder, men mest de, der viste sig under Horrets Beredning, 
ved Vxvning og ved Linnedets Syning og Renholdelse. De be-
kendteste er Manglefjeelen (hallandsk Rullekwvlen) med Stokken, 
Holtet (jysk Mangletrillen) Banketeersklerne, /Esker, Kasser, Bakker 
Vwveredskaber, Spjwld o. s. v. og mange har en kunstnerisk 
Udsmykning ofte af hoj Rang selv hvor Tingene ikke stammer 
fra faglxrte Snittere. 

Det var Folehorn, K e n din g e r kalder Svensken dem, som 
den bejlende Karl rakte ud for at fornemme om der var nogen 
Sandsynlighed for et intimt Forhold tu l den elskede Pige. Blev 
Gaven vel modtagen var der grundet Haab om Resten. 

Denne Form for Elskovsgaver var i Brug saa langt som 
den nordtyske Tunge reekker fra Holland, srlig Frisland mod 
Ost og saalangt mod Syd som Schwaben og Hessen; over hele 
Danmark, Island, Norge og Sverige. Ved Holland stanser den 
brat og kendes ikke i flamsk Belgien, men er endnu at finde 
i Bretagne og i Yorkshire. 

Sporger man om disse Keerestegavers Fremkomst i Tiden 
faar man ikke Besked fra de bevarede Stykker. Nationalmuseet 
ejer en bornholmsk Manglefjeel med Aarstal 1590. I Hamborgs 
Kunstindustrimuseum en anden fra 1587. Men de har en endnu 
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erverdigere Ålder. I As you like it af Shakespeare siger Touch-
stone I remember the kissing af her batlet. At disse Fjele var 
i Kvindehender og et folkeligt Angrebsvaabenl i 16de Aarhun-
drede viser meget lengere tilbage hvad Ålder angaar og hen tul 
at Manglefjelen kan lede sin Afstamning ud fra Banketersklen. 
Denne brugtes tu at slaa Luden ud af Vasketojet og det er jo 
ogsaa rimeligt, at det Redskab hvormed man tvtetter Tojet bliver 
tu for det, hvormed man glatter det. 

At Manglefjelen er ÅtEtlingen fremgaar af de teldste Eksem-
plarers Form. De islandske trafakefiir er smaa, under 60 Cm. 
i Lengden (Fjelene op mod 70) og de forlober sig mod begge 
Ender i Haandgreb medens Fjelene ovenpaa har et Haandtag, 
formet som en Hest eller et mere fantastisk Vasen. Fjelene fra 
Yorhshire har de forstes Form og bruges baade ved Vask og 
Mangling. Samme Former og Brug findes endnu i det Trond-
hjemske. 

Paa en norsk Fjel staar 4744 den 20. November skar jeg 
ud denne Fiel. Det var i den Tid jeg Anne Hansdatter feste" 
og her har vi altsaa en utvivlsom Kerestegave saaledes som 
Ungkarle i 18de og ind i 19de Aarhundrede valgte dem for at 
tolke sine Folelser med Tolleknivens Hjelp, og for at vinde sin 
Festemos Kffirlighed efter den formelle Trolovning. Denne var 
jo ikke de Unges Verk men ordnet af Foreldre og Paarorende 
og uden at de blev spurgte; forst naar den var overstaaet fik 
de Unge Ordet indbyrdes. 

Den unge Bondepiges Kffirestegave var ogsaa et Haandar-
bejde. Ofte en broderet Mandsskjorte, hendes forste Verk efter 
at hun var udlert i Hvidsom. Paa Lyo viste en Hustru mig en 
saadan fin Skjorte. „Det var min Gave tu Manden. I den stod 
han Brudgom. Den skal kan ligge Lig i". „Manden" stod hos 
og grinede fornojet ved Udsigten. 

Betragter man disse Manglefjele fra de eldste tu de yngste, 
falder de i tre bestemte Afdelinger. De eldste fra 17de Aar-
hundrede er udforte af faglerte Kunsthaandverkere i hojt Relief 

1 I „Barselstuen' er det med en Mangelstok at den hellige Birgitte faar 
sine Prygl, og senere har jyske Kvinder mangen Gang vwrget sig mod Tatere 
med dette Haandvaaben. 
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med kraftig fremtrwdende Ornamenter og gode figurlige Frem-
stillinger. De stammer fra en Tid, da Snedkere ogsaa var Bil-
ledsherere og da Relieffet var fremme paa Bohave og Bygnings-
dele. De vandrende „Snitkere" dukkede op allevegne i Byer 
og paa Land. Deres mange Arbejder i Kirkerne bragte dem 
rundt og de boede hos Bonderne. I en Gaard paa Samso be-
vares endnu en Manglefjael fra den Tid Altertavlen i Kirken 
blev skaaren og sat op. Billedsnitteren boede der mens hans 
Arbejde stod paa og han skar Fjaelen, et smukt Stykke i Fi-
gurrelief, tu Husmoderen som Tak for god Forplejning. Det 
var forhaabenlig en Vennegave. 

Reliefsmagen skabte saa gode Forbilleder,  , at den kom tul 
at virke ind i 18de Aarhundrede ogsaa paa selvlmrte Snittere. 
Der trmffes langt hen i Tiden stadig ophmvede Planteornamenter 
og Figurer, men de er blevne fladere og Haanden er ikke saa 
sikker hverken i Tegning eller Relief. Det faglmrte Sving er i 
Tilbagegang og det saakaldte Kwrvsnit, der optraadte i 17de 
Aarhundrede breder sig mere og mere og dets lette iUdforelse 
skabte blandt de forelskede Ungersvende en Mmngde Dilettanter. 
Vi er nu i Kmrestegavernes sidste Tidsrum for Manglefjeelene 
aflivedes af de nu brugelige Ruller, Hasser med tunge Stene i. 
De hed oprindelig „Manglekasser" tu Minde om deres Forgmngere. 

Vore Bonder, som for 1878 var de Eneste, der gemte 
paa Kwrestegaverne, tog Forskellen mellem Relief og Kwrvsnit 
i Agt. Det forste kaldte de n udskaaret" ; det sidste „udgravet". 

Dette Kwrvsnit er udforligt paa en Trmflade med en Passer 
og en Tollekniv som Veerktoj og bestaar derfor vmsentlig af 
geometriske Linjer og Monstre. De er som et Tankespil, i deres 
Sammenstilling ofte sindrigt overraskende. Figurerne er mld-
gamle og spores tilbage i den primitiveste Dekorationskunst, 
langt kengere end den gotiske Stil hvori man har sogt For-
billederne. 

Det er et Sporgsmaal om dette store Tal af Kmrestegaver 
kan betragtes som en personlig Meddelelsesform mellem Elskeren 
og hans Tilbedte , et Middel, som brugtes for Skrivefmrdighed 
var trmngt igennem. Man har ment, at i det attende og nittende 
Aarhundrede skulde dette Kmrvsnit vmre noget saadant, men 
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det er neppe Tilfwldet helt igennem. Vor Landalmues Neeve-
nyttighed gik just ikke ad Traesnitningens Veje og sandsynligt 
er det, at der ud af det store Behov skabtes enkelte fremmelige 
Snittere, der hjalp de mange Forlibte enten for at tjene Penge 
eller for at tjene Vennen. Saaledes ved man, at det gik tu l i 
Sverige. Der udvikledes en Husflid og Kwrestegaverne var en 
Handelsvare. Saaledes smrlig i Vestergotland, der forte formelig 
Eksport. Somme Steder var det Klokkerne, der drev Snitteri. 
I Smaaland levede ved 1750 en Klokker Ehrenberg, der var 
stor Leverandor og altsaa ogsaa hjalp tu l ved at bane Vej for 
Bryllup og senere hojtidelige, kirkelige Handlinger. 

I Norge var det samme Tilfkeldet og her stod Snittefwrdig-
heden paa saa hojt Standpunkt, at den er gaaet Almuen i Blodet 
og man staar over for virkelig folkelig Kunst. 

Kwrestegaverne barer ofte Indskrifter, Aarstal, Stedets og 
Kvindens Navn, men i vort Land er det sjeldnere end det kunde 
onskes, at de taler et personligt Sprog. Sentenser og gudelige 
Sprog er der flere af. Dog er Stemningsudbrud ikke helt sjldne. 
Paa en Fjffll fra Dojret, Randers Amt leeses: 

IMEN DU LEFVER OG LIDER VEL 
DA HAR DU WENER MA(N)GE. 
NAAR SO(R)IG OG ARMOD TRE(N)GER DIG 
DA SIDER DU ENE BANGE. 

Mindre hypokondert lyder det paa et Mangletrx fra Gundso-
magle med et nogent Par Figurer over blomstrende Potteplanter: 

VI KAN PAA ROSER GAA. 

Paa en Fjx1 fra Skovshoved staar 

OM DV DOTERN BED(E) VIL SE TIL HOR MODEREN GOD 
SER VD. 1633. 

hvilket kan tyde paa at Giveren forst vil Dale sig for hos Moderen. 
Mere snaksomme er Indskrifterne paa slesvigske, seerlig fri-

siske Keerestegaver og de ligner den i saavel som i Stilen sine 
hollandske Forbilleder. Ofte kan de rumme helt massive Kompli-
menter som f. Ex. paa et holstensk Alenmaal fra 1744: 
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DIESE ELLE IST FEIN BUNT. 
MEIN LIBGEN HAT ZWEI BRCSZTTE. 
DIE WAGEN FfINF PUNT 
UND NOCH EIN LOTLE(IN) 
DAS MACHTEN WOHL AARAGE' BRCSZTTE SEIN. 

Paa en Fjal fra For: 

WASKE WIT, MANGELE GLADT 
VET GI KRIGET DAT MANGELBVRDT VOR JVW GAT. 

Et Ordspil paa en Fjal fra Nybol: 

WER GOTT FCRCHTET DEN MANGELT NIGHT. 

Den laengste Indskrift, som findes paa Dansk Folkemuseum 
staar paa en Manglefjal fra Roms: 

OM NOGEN SPOR HWEM EYER DEN 
DU SWARE SKAL OG SIGE 
DEN UNDERSKREVNE DEN TILHOR 
SOM ARWE SKAL GUDS RIGE. 
THOE HVID OG MONGEL SLEDT 
OG GYM. EN HVER MAND SKIEL OG REDT. 

1788 

Dansk Folkemuseum ejer en Last, skaaret i Karvsnit. Den 
er ikke som forhen antaget tu l at stoppe Stromper paa, men tul 
at sy Kladehoser over. Det var nemlig Kvindegerning at sy, 
saale og lappe disse Hoser. En lignende Last barer nemlig sin 
Indskrift paa gammaldags Hollandsk: 

DE DER TROT MOT KOSE LAPN 
ET DOT ET KLIN HOT VERKLAPN 

hvilket kan udlagges: 
Den der frier maa Hoser lappa 
Det monne det lille Tre udplappre. 

Det var altsaa et Tegn paa Forelskelse, at man bodede 
sine hullede Hoser. Vi har det Ord „at gaa paa Frierfoddera. 
der mulig kan foras hen tu l samme Omhu for Personen. 

1 arg: fibermässig stark (Sachs) altsaa hg dansk „forskrAkelige. 
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I „den politiske Kandestober" erfarer man, at Jomfruen er 
i Frd med at saale sine Hoser. Hun venter jo ogsaa paa sin 
Antonius. 

Museet ejer ogsaa en kostelig skaaren Manglefjeel af Hans 
Gudewerdt den yngre. Det er en Fxstensgave at domme fra 
to forenede Hfflnder, skaarne paa den. Foruden af Haandslaget 
bindes de sammen ved en Lwnke. Lffinken har en Laas, men 
Laasen har et Noglehul og der er altsaa reserveret Nogle eller 
Dirk om saadanne skulde onskes i Fremtiden. 

Tanken om at de udskaarne Keerestegaver skulde erstatte 
manglende Skrivefkrdighed bliver stffirkt modgaaet af de islandske. 
Der har vret et Utal af dem paa Oen at domme efter de 
Masser, som findes paa vore og paa Stockholms Museer. Alle 
er de ~kede af Indskrifter, saa lange at de fylder Fladerne 
og danner et skont og virkningsfuldt Smykke. At dette boglwrde 
skrivende, litereert dannede og digtelystne Folk skulde vrage det 
skrevne Ord og vwlge det skaarne for Nemheds Skyld er usand-
synligt. Der, som hos os, har det „udgravede" havt mere Vwgt 
og Fynd og den nyttige og brugelige Gaves Vwrd. 

Boglmrdommen breder sig i snorklede Tirader og Vers. Det 
er som horer man svundne Tiders hojtidelige Ordpragt, naar 
der paa en Stol paa Dansk Folkemuseum er skaaret en Velkomst 
Hilsen, som oversat lyder: 

VELKOMMEN MED GUD HAEDERVYRDIGE FRU MA-
DAMME. SÅT EDER I S/EDET. HER ER /ERESBEVISNING 
BEREDT I ALLE MAADER. 

1788. 

Paa Manglefjwle: 
VELSIGNET WERE RINGENES STRAND (o: Kvinden) 

BAADE LEVENDE OG AFLEDEN. HERREN, JESUS HOJRE 
HAAND SENDE DIG FRED. 

1755. 

FORSTANDIG LÄDER DEN FAGRE OG VENNESYLE 
KVINDE SIG LYSTE AT MANCLE DETTE LINNED. 

1704. 
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Paa et Skrin: 

THORGERD JONSDATTER. DETTE SKRIN EJER JEG 
MED RETTE OG ER KOMMEN VEL TIL DET. HARMENS 
SUND (Sorgen) FJERNE. SIG. HERRENS HAAND AFBODE 
FARER OG GIVE GULDRINGENS STRAND ALLE STUNDER 
GL/EDELIGE BAADE FOR SJ.1EL OG LEGEME. 

Alt dette er meget sirligt udponset, formet og metrisk filet, 
men der er paa disse Brugsting ikke saa kort og fyndigt et 
Ord for Arbejdets Lyst at finde, som paa en Bankeherskel fra 
Romb: 	

GRIM AN OG SLAA. 

De kulturhistoriske Museer samler fiittigt paa kunstfffirdige 
Krestegaver. De kunstindustrielle Museer er ikke saa ivrige 
efter dem og dog burde de have en Hwdersplads midt i deres 
Sale, fordi de viser en Vej for alt sundt Kunsthaandvaerk. De 
lrer, at det ikke alene er paa Genstande, der ikke er tu prak-
tisk Nytte, men mere Paradestykker •og Nipstin g tu at stilles op, 
at Kunst skal oves, men at man kan adle selv de tarveligste 
Ting — og paa dem skal et Folks Kultur kendes — der har 
beholdt den primitive .Form, -og gennem den Betingelsen for at 
de kan anvendes i daglig Gerning uden at deres Brugbarhed 
forringes. Det er en af de stwrkeste menneskelige Folelser, der 
har hojnet det raa Vffirktoj og vret Aarsag til at Kwrestegaver 
er lige saa gamle som Kxrligheden selv. En slesvigsk Mangle-
fjaal siger: 

LUST UND LIEBE ZUM DINGE 
MACHET ALLE MrTHE UND ARBEIT GERINGE. 



OVERSIGT OVER DE DANSKE LANDSKABSMÅL 
FREMSTILLET I „NÖGLER' TIL AT SLÅ OP EFTER 

AF 

VALDEMAR BENNIKE. 

Den oversigt over vore landskabsmål, her gives, er bygget på de 
oplysninger om vore sprogfremtoningers geografiske forekomst, 

der foreligger i de „Kort over de danske folkemål", som jeg sammen 
med dr. Marius Kristensen i Askov i en årrxkke har udgivet og n2ppe 
endnu er helt fxrdig med. 

I overensstemmelse med den fremgangsmåde, Rostrup bruger i 
sin Flora fil at finde blomster efter, er her en del af de vigtigste 
drag i vore landskabsmåls bygning givet i form af „nögler“, ved hvis 
hjwlp man kan slå op og udfinde, i hvilken af de 111 inddelinger, 
medfolgende kort angiver, en hvilken som helst person, der taler land-
skabsmål, horer hjemme. Jeg har således i en årrwkke benyttet samme 
oversigt (kun med dobbelt så mange underafdelinger, som her frem-
stilles) fil at bestemme hjemstederne for den i alm. temmelig umiddel-
bare ungdom, som år efter år samles på Vall ekilde höjskole. Og 
apparatet, der har vist sig meget brugbart i så henseende, har just 
derved stadfwstet rigtigheden af de oplysninger, der er forelagt offen-
ligheden gennem kortene over vore folkemål. 

At jeg ikke har kunnet få alle grundtrEek med i en oversigt, 
bygget på denne måde, hvor meget jeg end har bestrwbt mig derfor 
samtidig med, at jeg har segt at udelade de mindre vtesenlige trmk, 
vii let indses. Når en linie på kortet på samme tid er udtryk for 
grxnseskellet mellem fl er e tydelige lydlove, har jeg både af plads-
hensyn og andre hensyn i alm. fundet det upraktisk at tage mere end 
den ene af disse love i betragtning i mit system. Og når udtalen af 
et ord som „ikke, af, fra' eller „hörn' i den grad er blevet et 
schibbolet for et vist, afgroenset målområde, som tilfwldet er, har jeg 
på den anden side ikke altid kunnet undgå at tage det med, selv om 
det ikke stod som udtryk for nogen betydeligere lydlov. 

Jeg må tilföje, at for hvert år, der går, og vore landskabsmåls 
sxrprxg mere og mere udviskes, vil et spörge-apparat som nffirvxrende 
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selvfolgelig miste noget af sin brugbarhed. Men endnu kan det an-
vendes med held på höjskolen — sEerlig for Jydskens vedkommende 
—, og brugen af det bidrager til at vkke de unges sprogsans, idet 
de ser, at det, man i skolerne har vinet indbilde dem, kun var for- 

jasket rigsmål, går efter aldeles bestemte love, hvis grtenselinier lader 
sig afswtte nöjagtig på kortet. 

De små tal i midterspalten henviser tu l tilliegget, som indeholder 
prover på ord, svarende til de bogstavforbindelser, som nwvnes i noglerne. 

Lydstavningen er i ovrigt den i Feilbergs jydske ordbog brugte. 
a ligger midt imellem a og ä. 

Festskrift tu l H. F. Feilberg. 9 
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Ordet „jeg 	udtales med j-lyd. q-lyden fattes. . 	Ost-Dansk 	1 
Ordet „jeg' udtales a eller se. q-lyden findes. Jydsk  	34 

OST-DANSK. 
1. d i efterlyd 	j udtales 	 1 Sjlland med flere oer 2 

(= gl. t) 	k er stumt 	 1 Fyn med sydlige oer.  19 
2.  I a er en alm: tonlos endelse 

k e er den alm: tonlose endeselvlyd 
2 
2 

Bornholm 	 
Sjxlland med flere oer 

1 
3 

3.  I Målet har stod 	  
1. Målet fattes stod 	 

3 
3 

Sjoelland og Sejero 
Vordb-Prwsto. Oer 

4 
15 

4. f ng udtales ov; y udt: ey. . . . 
k ug udtales u, oto; y udt: y 	 

4,43 
4,42 

Sejero 	  
Sjxlland 	 

11 
5 

5. ag (= gl: ak) udt: aaw 	 5 Nord- og Ost-Sjmlland 6 
 	5 SV-Sjw11. og Odsherred 12 

6. 	ang udt: 	 åt/ eller 2,14) 6 Ost-SjwIland 	 7 
ati 	 6 NV- og Midt-Sjmlland 11 

7. Ordet 	udt: 	end°  

	

 	• 	• 	• „ikke' Nord-Sjwlland 	 8 
idclo 	 • 	• Hornshern-Prcesto bugt 10 

8. 	01, ör, ut udt: 	ol, år, yt. . { 7 Frederiksborg amt ... 3 
01, ör, ut 	 7 Kbhvn-Rosk: amter 9 

9. Langt e, öj, ud udt: 	4.); Ya • • 8 Roskilde amt 	 4 
o, åj, uå 	. 8 Bobenhavns amt 	 5 

10. ang udt:  	6 Nord for Koge ä .... 6 
artv 	 6 Prxsto amt 	 7 

11. Ordet 	udt: 	2.2 	 „af' • • Midt-Sjmlland 	 
au; 	 • 	• Lamnaefjords-egnene 	. 9 

12. Ordet 	udt: 
{ a:. 	 

	

 	• 	• 	• „af' Kallundb: og Odsherred 13 
• 	• Soro-Prwsto amter 14 

13. Langt u har 	f ren u-lyd 9 Arts og Love herreder 15 
1. mo-agtig 	. 9 Nordlige Odsherred... 10 

14. agt udt: 	 mot 	 { 10 Slagelse-Soro-Nmstved 13 
ajt 	 10 Sydvest-kysten 	 14 

15. ör udt: 	 {ör 	 11 Vrdb-Prwsto. Småoer.  16 
cer 	 11 V-Moen og Syd-Falster . 18 

16. Ordet 	udt: t end9  • „ikke" • 	• Amager 	  2 
idcla 	 A gerso-Omo. Vrdb-Pr:. 17 

17. agt udt: 	f ajt 	 10 Agerso-Omo 	 16 
k mot 	 10 Vrdbg-Praesto 	 12 

18. yr udt: 	{ fr 	 12 Fanefjord på Mom ... 17 
vr 	 12 Sydligste Falster 	 20 
rn 	 13 De sydlige oer 	 20 

19. rn udt: 	 n 	 13 Fyn, Tåsinge, Ture . . 25 
 	13 Ost-Moen 	 18 
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Fynske ogruppe 	 
Sjx11andske ogruppe 	 
./Ero og Syd-Langeland 	 
Lolland 	  
Falster 	  
Ost-Lolland 	 
Vest-Lolland 	 
Maribo-Nakskov 	 
Nörreherred 	 
Langel.,Avernako, Drejo 24 
Yro, Lyo og Stryno . 25 
Fyn i alm. 	 27 
Svendb:-egn og oer . . 26 
Svendborg-egnen 	 27 
Tåsinge og Turo . . . 	 26 

Ost-Fynsk 	 28 

Vest-Fynsk 	 
Sydost-Fyn 	 
Nordost-Fyn 	 
Hindsholm . 	 
Mellem-Fynsk 	 
Mellem-Ostfynsk 	 
Midt-Fynsk 	 
Vends-Båg herreder . 	 
Skovby-Skam-Lunde do. 
Vends herred 	 
Båg herred 	 
Vest f. Odense fjord og å 
Bogense-egnen 	 

JYDSK. 
( efterhwngt 	Ost-Jydsk 	 35 
; foransat. 2 kön. Syd-Jydsk 	 92 
l foransat. 1 kön. Vest-Jydsk 	 63 

Vensyssel 	 
Ovrige Ost-Jylland . 	 
Nord-Vensyssel 	 
Sydvest-Vensyssel . 
LfflS0 	  
Nord- og Ost-Vens: . . 	 

24 
21 
24 
22 
19 
21 
23 
22 
23 

aug udt: 

et i endelser udt: 

Langt å„ vel" udt: 

Kendeordet er 

k(j) og g(j) udt. 

Kendeordet har 

v foran x, e, i, 
y, o udt. 

I al. 	 
old(= gl: ald) udt: j u/ . 	 

ål. 	 
agt udt: 	f akt el. awt 	 

ajt 	 
ör udt; 	 cer 	 ör 	 

f ag udt: 	 a 
aw . 	 
aw 	 ag (= gl: ak) udt: a 	 

g(j) udt: 15. Stod fattes 

ug og tj udt: 

	

	f åw el: öw, tj  ew, kj . . . . 
( id, ajlt, 

Langt e, alt, 	J 	slawdar 
nslagter" udt: 	1 45, alt, 

slajdar .  
ag og aug udt: 	aw, qw, aw 

1 a, qj 	 
ity 	 ab og av udt: ew, ow.. 

öj i 2stavelses-ord 
udt: 

18, 19 
5, 6 
5,6 
20 
20 

	

f öj 	 21 

	

0  	21 

	

/q 	 6 

	

cfi  	6 

	

f er 	 22 

l e 	 92 

	

ua, 	vwl . 	23 

äw, val . 	23 

14 
14 
14 
10 
10 
11 
11 
5 
5 
5 
5 

16 
16 

4,17 
4,17 

18, 19 

31 
28 
29 
31 
30 
30 
29 
32 
33 
35 
34 
32 
33 

OST-JYDSK. 
J log dj el.j . 16,24 

k og 	. 16,24 
f 3 kön . . . . 25 

2 kön . . . 	 25 
J v 	 26 

at) 	 26 

36 
39 
37 
39 
36 
38 

9* 
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38. g(j) udt: 

å/ 39. aug udt: oy 
a/ 

40. v foran w , e, i, w  
y, o udt: 

f i, 41. y, e, ö udt: 	e, a 	 
y, 0, 0. 

I 42. vr udt: 	 wr 	 1. br 	 
43. Det ubest: kendeord f er fwIleskön 

k har to kön. 
44. I ord med kk, pp, f stod 	 

tt findes 	k intet stod. 	 
45. I ord med kk, pp, f stod 	 

	

tt el: rke findes k intet stod . 	 
46. Endelsen et udt: 1eö 	 k et 	 
47. I ord med kk, pp, f stod 	 

	

tt el: rke findes k intet stod . 	 
48. ende, 93nde udt: f 

k
ain 	 

	

an 	 
49. I ord med kk, pp, i stod 	 

	

tt el: rke findes k intet stod. 	 
50. (j)cern udt: 	' jan. 	 

k ian 	 
51. a foran mp, nk og f langt å . 	 

nt udt: 	 k kort a. . . 	 
52. „ficerde, garde, f med d. . . 	 

	

art, stjart" udt: k med a. . . 	 

	

f cer 	 

	

k ar 	 
„budt, skudt" o: 54 	 
ugn: fort: tilf: har 1 ö 	 
d i efterlyd ( = gl: I j (eller q) . 
t) udt: 	 k ö 	 
v foran se, e, i, 
y, 0 udt: 
d i forlyd i små-
ord udt: 

ts 	Mellem-Vensyssel . . . 
16 Nord-Vensyssel 	 
6 Randers-Limfj: 	 
6 N-Samso 	  
6 	Egenlige Ost-Jylland . 	 
6 	Djursland . 	 

26 	N-Himmerl:, Hanh: . . . 
26 N-Samso 	  
26 	S-Himmerh-Randers . 	 
27 	Nord- Samso 	 
27 	Himmerland-Hanh. . . 	 
12  Hanherrederne 	 
12 	Nord!: Himmerland . . 	 
• • Vester Hanherred . . 	 
- • Oster Hanherred 	 

28 Hanns 	  
28 Ost for Bygholms Vejle 

28,29 Den vestlige del 	 
28,29 Den ostlige del 	 

22 Hobro-Mariager 	 
22 	Randers's opland . . . 	 

28,29 Sydvest-Himmerland 	 
28,29 Manager fjord-Rugso. 

30 30 	Syd f. Manager fjord 	 
30 	Nord for samme .. . . 	 

28,29 Vest for Randers . . . 	 
28.29 Randers fjord egnene . 	 

48 Mariagers opland 	 
43 	Nordostl: Rugso herred. 
44 	Sydvestl: Rugso herred. 
44 	Nord f. Randers fjord . . 
• • Ost for 1  Brabrand- 
• • Vest for I Randers-linien 

11 	Djurslands naboegn . . . 
11 Arhus-Randers 	 
15 	Århus amt i alm: . . . 	 
15 	Hovlberg-Gjern herr:. 	 
1 	Århus-Skanderborg . . 	 
1 Hads herred 	 

26 	Ost-Djursland og Samso 
26 Vest-Djursland 	 
31 	Udenkwrs Nörreherred. 
31 	Sonder- og Mols herr:. 
31 S-Samso 	  

53. ör udt: 

38 
37 
40 
40 
52 
56 
41 
41 
46 
64 
42 
43 
45 
44 
40 
42 
41. 
43 
44 
47 
49 
45 
48 
50 
46 
48 
51 
47 
50 
51 
49 
53 
54 
52 
53 
55 
54 
55 
56 
57 
62 
60 
58 
58 
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„fjoerde,gyerde,tert,1 med a. . . . 
stjeert" o: 	udt: k med d . . . 	 

j wr 	 Ör udt: I ar 	 
Ordet „ ikke udt: k 

cent el: centes 
it 	 

j i, e, ce. 
1 y, o, ö . . . 

Anes,Ranes, 
62. „Anders, Randers, J åtp, o, ooö. 

af, på, våd" udt: .Ajs,Rajs, p, 
epp, wpö . 

Syd-Samsa og Anholt 
Sonder- og Mols herred 
Anholt 	  
Syd-Samso 	 
Sonderherred-Ebeltoft 
Mols-Helgenxs 	 
Mols 	  
Helgenxs 	 

O-Lisbjxrg herred . . . . 

Sonderhald herred . . . 

11 
11 

27 
27 

59 
60 
ss 
65 
61 
61 
62 
63 

59 

58 

y, ty, Ö udt: 

VEST-JYDSIC 
ajt el: at 	 
awt 	 

{nr 	 
Y t 	 

og o udt: 	t v 	 
Ordet „jeg" hedder a 	 
Medlydsforbindelser f stod 	 
krsever 	 ikke stod . 	 
d i efterlyd ( = gl: j ö 	 
udt: 	 k r 	 
old (gl: ald) har j lang selvlyd. 

1 kort selvlyd. 
kk, sk, st, ff kr- f lang selvlyd. 
ver forudgående 	1 kort selvlyd. 
„börn, horte" 	f  bör, hot. 

hedder 1. bor, her . . . 
kk, sk, st, If krtev- f lang selvlyd. 
er forudgående 	k kort selvlyd. 
Endelsen et udt: f d eller er. 

et. 	 
Kort-a-klassens datid I d og 
har selvlyden 	la 	 

f 
Eest udt: cejst 	 

k cest 	 
ag (gl: ak) udt: med { ad 	 

ju udt:  

Nord for‘ Kolding-Ring- 

	

Syd for 1 kobing linien 	 
Vestfjordsk 	 
Skive fjord-Kolding, Fur 
Mors, Ty, Harboore . 
Syd for Limfjorden . . 	 
Ty og Harboore 	 
Mors 	  
Syd-Ty og Harboore 	 
Nord-Ty 	  
Store Ty 	  
Tyholm, Harboore . . 	 
Harboore 	 
Tyholm 	  

	

Nörre herred på Mors 	 

	

Sonder herred på Mors 	 
Salling 	  
Storå-Limfjorden 	 
Vest for Holstebro . . . 	 
Ost for Holstebro.. . . 	 

	

Nord for Vib:-Stavning 	 
Syd for Viborg-Stavning 
Skjern ås ovrelob 	 
Viborg-Kolding 	 
Viborg-Silkeborg 	 
Ikast-Horsens-Kolding 	 
Vestl. Middelsom herred 
Lysgård-Hids herreder.  . 
Ikast-Horsens-Vejle . . 	 
Vest for Vejle 	 

10 
10 
13 
13 
28 
26 
• • 
• • 

32 
32 
1 
1 

14 
14 
33 
33 
• • 
• • 

33 
33 

34 
34 
40 
40 
5 
5 

41 
41 

64 
85 
65 
.73 
66 
71 
67 
70 
68 
67 
ss 
69 
75 
69 
70 
71 
72 
72 
74 
73 
78 
74 
88 
75 
76 
77 
84 
85 
86 
87 

agt udt: 

rn udt: 

v foran x, e, i, 

" ..914  

1 
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78. v foran x, e, i, y, f w 	 26 Fur 	  82 
o udt: 	 v 	 26 	 

	

 	79 
79. Kort-a-klassens datid I a 	 34 Nordost for Storå . . 80 

I 	. har selvlyden 	å og o.  34 Syd for Storå 	 82 

	

80. Ordet „hörn" udt: i b" 	 

	

1 bön 	 
Ost for Holstebro . . . . 
Ost f. Skive-Storås kilde 

78 
81 

81. ag (= gl.,ak) udt: J a 	 5 Viborg-egnen 	76 
med 	 k å 	 5  Karup å-egnen  	77 

82. kk, sk, st, ff krleverf lang selvlyd. 33  Ulvborg herred 	83 
forudgående 	kort selvlyd. 33  Hammerum herred . . . 	84 

83. Ordene „sagde' og J saj, 14 j . 	. • 	• Stadil-Ulvborg-egnen 	. 81 
„lagde" 	udt: 	1 sa, id. ... • 	• Syd vest for Holstebro . 80 

84. Ordet 	udt: 	bon 	 „hörn" 
bön 	 

• 	• 
• 	• 

Sydost for Holstebro 	. 
Om 	Storås kilder . . . . 

79 
83 

85. hj og liv udt: 	I hj og hw.. 
jog w el. v. 35  

Sydvestl. Nörrejylland . 
Sonderjylland m.m.. . . 

86 
89 

86. Ordet „fra" 	udt: 	f fr,T 	 

	

frå 	 
• 	• 
• 	• 

Nord for Varde å . . . 	 
Syd for Varde å 	 

87 
88 

87. Endelsen et udt: 	J er 	 
k et. 	 

22  
92 

Ringkobing-egnen 	89 
Skjern-Varde-egnen . . . 	90 

88. Kort-a-klassens datid f  å og o 	 34 Varde-Randbol . 	 91 
har selvlyden 	I a 	 34 	Egtved-Lejrskov 	 92 

89. d i efterlyd (= gl: t) 	å 	1 	Nord for Kongeå . . . . 90 
udt: 	 kr  	1 	Syd for Kongeå  	91 

90. Ordene „synge, 	f indskudt j. 	Fano, Esbjxrg-egnen  	93 
dynge, lyng" udt: 	uden j. . 	Askov-Bramminge . . .  	94 

91. Ordet 	hedder „jee Nord for Gjwlds å . . . 	95 
Syd for GjwIds å. . . . 	96 

SYD-JYDSK. 

92. hj og hv udt: 	/d og hu; .. 
j og 	v.... 

35 	Sydost': Nörrejylland 	 
85 	Sonderjylland 	 

93 
95 

93. v foran a. å, o, u 	w. öruclhar 11,36 Nord for Vejle fjord. . 94 
udt: 	 1, y;  ör udt: ör 11,36 Syd for Vejle fjord. . . 99 

94. Ordene „ ceg, vwg, J med q.. . • • 	Vor herred 	 97 
skeeg" udt: 	k med k.. 	• • • 	Bjerge-Hatting herreder 98 

95. Kort-a-klassens datid f a 	34 Ostlige Sonderjylland.. 96 
har selvlyden 	 1 å og o.... 34 Vestlige Sonderjylland. 100 

96. I udtalen fore- 	I stod 	 3 Kristiansfeldt-egnen . . . 100 
kommer 	aldrig stod. 3 Sydostl: Sonderjylland 97 

97. öj udt: 	 i bi 	 21 Haderslev-Åbenrå . . . . 98 
y 	 21 Sundeved og Als . . . . 99 

98. Ordet 	hedder ,jega Haderslev-egnen 	 101 
Löjt halvoen 	 102 
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99. De 	lange 	selvlyd f  e, .0, o, d.. 8,18 Sundeved . 	 103 
e, a, o, å udt: 	i, y, u, o.. 37,28 Als 	  104 

100. 1 udtalen fore- 	f stod 	 3 Vamdrup-Tonder 	101 
kommer 	aldrig stod. 3 Åbenrå-Husum 	 103 

• Vamdrup-Bevtoft 	 105 101. Ordet „jee hedder{ c:. 	 Be vtoft-Tonder 	 102 

102. am udt: 	i ce..78 	 
k ces 	 

88 
88 

Logumkloster-egnen 	. 
Höjer-egnen 	 

106 
107 

103. De 	lange 	selvlyd 5 e, å, ø.... 18 Mellem-Sonderjylland 	 104 
e, å, e udt: 	k i, o, y.... 92,8 Angel og „Trekanten" . 105 

	

104. Ordet fra" udt: { frO 	 I, 	frå 	 
Åbenrå-Tonder 	 
Flensborg-Husum 	 

108 
109 

105. ov udt: 	1 aw 	 
k åto 	 

39 
89 

Angel 	  
Fjolde-trekanten. 	 

110 
111 

NOGLE ORDPROVER 
HVORI DE OVENN£VNTE BOGSTAVFORBINDELSER FINDES. 

fad, mad, rod, ldud, nodder, eddike. 
kone, rose, hare, skrive, lwse. 
so, bord, lam, hus, bog, stud. 

4: en dug, uge, bruge, muge, sluge. 
bage, kage, rage, tilbage, smage. 
lang, stang, engang, pranger, mangletne. 
smör, smöre, törv; mølle, 01; sut, glut, putte, smutte. 
so, los, ber; höj, dröj, öje ; ud, rude, knudret. 
mus, mur, sul, stue. 
tag dig i agt, tragt, magte, langagtig, slagter. 
dör, tör, för. 
vred, vride, vrag, (at rode). 
korn, garn, jxrn, barn, skarn, gaerne. 
kold, et sold, skolde, solgte. 
Fortids tillwgsformer : budt, brudt, skudt, fortrudt, frussen. 
göre, gws, verde, gwrne, gemme. 
tjaere, tjEene, töjr, en tyr, hotyv. 
se, ske, sten, reb, ler, mener. 
alt, salt, malt, pjalter, alter. 
dov, babe, stobe, kobmand, Kobenhavn. 
döje, dröje, öje, höje, böjle, fornöje. 
huset, måned; takket, broget; levet, snakket. 
ål, nål, stå, lås, får, sår, grå. 
kedel, kale, bre, kwbe, kwne, kys. 
en prwst, prwsten, manden, katten, pigen, koen. 
vende, vej, vise, vind, vxlling. 
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gryn, syl, gryde, so, ore, börn, dör. 
drikke, krukke, loppe, trappe, Kette, datter. 
kirke, leerke, st8erke, storke, harke, sparke, agurker. 
sende, vende, ende, txnde, spxnde, brwndt. 
du, dig, den, dem, der, da o. fl: midt i en smtning: „ Jeg så ikke, 
det var dig, der kom." „Er du vågen?' 
En stemt medlyd efterfulgt af en ustemt og derefter tonlost e: 
hjx1pe, malke, blanke, lampe, 
kakkelovn, trxsko, fisker, wske, oster, vrist, kaffe, straffet. 
Datiderne af de stxrkt böjede udsagnsords förste klasse: bandt, 
fandt, spandt, slap, drak, traf, stak. 
hjem, hjwlpe, hjxrne, hvem, hvalp, hvid. 
vand, vaske, valle, vanter, vågen, vo ks, vold. 
fod, stol, bord, hoser. 
grws, nwse, et hffls, mfflslinger, at .blaese, en bl se (D: blaere). 
skov, plov, skovl, ovn. 
heste, nwsten, preester, vester, bedste. 
jul, hjul, skjul. 

421 by, ny, sy, syl, dyne, fryse. 
gTrne, kxrne, stjfflrne, hjwrne. 
svamp, lampe, blank, skank, kant, pant. 



HVORFRA STAMMER DET UDLYDENDE S 
I DANSK (I)MEDENS, (I)MENS? 

AF 

JOHS. BRONDUM-NIELSEN. 

T Arkiv f. nord. fil. VII s. 178 skriver prof. Axel Kock i en 
undersogelse om „isl. c mePan, fsv. mcekens" folgende: 
Schlyter och Collin äro i sin upplaga av Västgötalagen s. 299 

noten 22 av den meningen, att det i VGL. IV, 15, 5 mötande 
mcedhcens utgör en mindre noggrann skrivning i st. f. mwdhcen 
hans, och samma åsikt fasthåller Schlyter i sin ordbok'. Det är 
dock tydligt, att på detta ställe (.e. glceddus wcestgötcer af hanum 
mwdhcens liffdaghcer waru) mcedhons är identiskt med da. konj. 
medens „under det att". Man behöver nämligen icke något pro-
nomen främför liffdaghcer, och ej häller väntar man i denna 
urkund, att detta subst. skulle stå i bestämd form (jmf. i samma 
stycke: Stwnkil konongwr han celskcedhi wcestgötce). Da. medens 
(fsv. mcedhwns) torde, såsom redan av andra 2  insetts, utgöra en 
förening av moePan med relativpartikeln es amt'. isl. mePan er 
„under det att"). 3  

At man ikke på nrywrende sted skulde vente den bestemte 
artikel, er utvivlsomt; men hermed horer også — hvad jeg håber 
i det folgende at skulle vise — det rigtige i prof. Axel Kocks 

1  Ligeledes i det specielle glossar tu l 1. bind (s. 467 b). 
Forklaringen er allerede fremsat af Rydqvist (SSL V 131-32) , der 

dog anerkender rettelsen af mcedhcens tu l rncedhwn hans. 
Denne forklaring gentages af prof. Kock Ark. XV 322 og XXV 113-14. 
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forklaring op. Det stykke i VGL, det her drejer sig om, lyder 
i sin helhed således: 

Ftemti [sc. konongar sum cristin war] war. Stankil ko-
nongar. han celskabhi wastgöta. vm fram alla pe man .i. 
hans riki waru. oc han war goöheer skyttari oc starkar. swa 
sum n stanöw hans skotmark lifwini. Calher eth konongsten. 
Annar stanaar wiö konongs liöstolppa. Dridhi .a. stanzbyarghi. 
oc .e. gladdus wastgötar af hanum mabhans liffdaghar waru. 

Sammenligner man nu slutningen heraf med begyndelsen: 
han celskcedhi wcestgötce vm fram allce Pe mcen,.i. hans riki waru, 
vii man v.ist indrömme, at man i analogi med hans riki også 
kunde vente hans foran liffdaghcer; ja man vii måske endogså 
mene, at denne tilföjelse er absolut noelvendigl. Men selv om 
man antager dette, kunde konjunktionens form endelig godt vare 
-wns; en åkrivefejl mcedluens for mcedhcens hans vilde jo vare 
fuldt forståelig. Det bliver da nu opgaven at undersoge, om 
ordet på denne tid (og på dette sted) kunde have formen på s, 
opstået af es (= isl. er ). Og for at afgöre dette bliver det nod-
vendigt at se på de former, hvori disse to ord (medan og es) 
optrader tu forskellige tider. 

I de moderne rigssprog findes s-formerne (me.dens osv.) kun 
i dansk. Og i folkemålene er forekomsten endnu mere begranset. 
Ivar Aasen ntevner medan som konjunktion (,,medens, så ltenge 
som") og som adverbium ( 2imidlertid") og anforer formerne 
meda, mada, maadaa, mean, mcean, men, mce — altså ingen 
former på s. På samme måde Hans Ross (Norsk Ordbog s. 507). 
For de svenske folkemåls vedkommende anforer Rietz (s. 429 a) 
manns, männs, menns, men kun som adverbium („dock, ändå, 
man" = mnt. man). Et noget större antal exempler finder man 
i de danske dialekter; men en fuldstwndig angivelse af formeme 
i de forskellige egne af landet kan ikke leveres, da kilderne er 
så mangelfulde. I bornholmsk findes i alt fald 2  formen uden s 
(i bet. „medens"); J. C. S. Espersens Bornholmsk Ordbog har 
imidlertid i sin sprogprove s. [154: 155] v. 78  formen mcens 

1 Jfr. hs. Q (o: Stockh.-hs. D 4), der har denne Imsemåde. 
2 If mundtlig meddelelse af mag. art. P. K. Thorsen. 
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„medens", hvorimod selve ordbogen ikke omtaler ordet, men 
kun (s. 230-31) anforer mwnn som adverbium (kun") og som 
sideordnende konjunktion (men"). Hvis sprogproven er rigtig, 
har bornholmsk altså bagge former. Således er forholdet også 
i sallandsk (formen uden s forekommer i Dania IX s. 4810, sprog-
proven i S. P. Nielsens Sproget i Tågeby). I fynsk kender jeg 
kun formen mcen; dog findes her vistnok også en form med s 
(jfr. Morten Korch: Fyensk Humor, Århus 1898, s. 519, 535  osv., 
mens jeg houser et osv.). For jyskens vedkommende anforer 
Feilbergs ordbog mcens (konj., »medens") fra Århus-egnen (ved 
siden af mcen) og imans o. 1. (1. konj., 2. adv.) fra Vensyssel 
(v. s. a. im,cen), Sovind og Hellum, men ellers former uden s. 

Man ser altså, at formeme på s ikke udelukkende tilhorer 
det litterare (danske) sprog, men er virkelig levende folkelige 
ordformer — vistnok nogenlunde javnt blandede med formerne 
uden sl. 

Men .hvordan forholder det sig nu med det seldre sprog? 
I islandsk er som bekendt medan adverbium (sj wld en konjunk-
tion, se Fritzner) og medan er kun konjunktion. Nöjagtig det 
samme galder ved på : på er og Pegar :pegar er, medens darimod 
i ostnordisk det oprindelige adverbium på (og Pegar) stadig til-
lige bruges som konjunktion, altså uden nogen relativpartikel 2. 
Således hedder det fx. i runesproget p4 drcengjas scitu um IHdabd 
(Hedeby-stenen, osv., se Wimmer DDR, ordsaml. s. XXV) eller 

icek war gor (den svenske Saleby-sten II). Ligeledes er 
paghcer, thceghcer osv. i lovene både adverbium og konjunktion. 

I analogi med dette skulde man altså netop vente, at man 
i ostnordisk også brugte medan både som adverbium og kon-
junktion. Og således er forholdet just også, så langt tilbage 
man kan kontrollere det. På runestene finder man ikke ordet 
medan a, men i stedet darfor den ligetydige sideform med som 
konjunktion uden relativpartikel (den danske Sjorup-st., den 

På Sejr0 fmdes dog kun formen mens (if. mag. art. P. K. Thorsen). 
2  Her danner dog gutnisk en undtagelse, idet adv. hedder pa og konj. 

pa en (se Pippings Gutalag och Gutasaga, ordbog). 
2  map: an på Sjorup-st. kunde dog måske lxses mcedcen „medens", se 

DDR 1 2 3.97. 
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svenske Nöbbele-st. osv.). De svenske og danske love har mceken 
mcen), mothwn osv., men — når man ser bort fra VGL IV, 

15, 5 — ingen former med relativpartikel bagefter1. Og således 
også i den folgende tid. Söderwalls ordbog har ingen exempler 
på en tu medens svarende form, og i dansk dukker s-formen 
först op omkring ved 1550. Det ffildste exempel, jeg kender, er 
fra Karen Brahes foliohåndskrift (DgF IV s. 55, omkvwdet: 
forer saa weell worre runer, y meddens wy ey maa); endvidere 
kan ntevnes fx. DgF I s. 38 if. (n: den hvenske kronike, fra efter 
1600); her betyder det overalt „men" (autem) undtagen s. 4320, 
h vor det betyder »eftersom". 

Resultatet af denne undersogelse er da, at formen medens 
er meget ung i dansk (c. 1550), og at den i den förste tid ikke 
er begrwnset tu betydningen medan er, men også kan svare tul 
isl. en. 

Nu ser man let, at der ikke kan vwre tale om, at dette -s, 
der först dukker op c. 1550, skulde kunne ware det oldnordiske 
relative es. Dette ord findes ganske vist i estnordisk — endogså 
som den enerådende form på de wldre danske runestene —, men 
bliver allerede i det yngre runesprog fuldstmndig fortrEengt af er 
(jfr. Wimmer DDR I i s. LXI; Sjoring-st. og Århus-st. II, c. 1000, 
betegner overgangen, se DDR II s. 184 og 12 S. 132-33; m. h. t. 
svensk se Noreen Altschwedische grammatik § 512). Når der i 
dansk ligger en 500-600 år mellem at det relative es forsvinder 
og at s-formen medens först fremtraeder, er det dog vel absolut 
udelukket, at der kan vxre nogen forbindelse mellem dem. Tids-
rummet kan umuligt udfyldes af den ene form mcedhcens i VGL; 
selve den omstwndighed, at dette exempel kommer tu at stå 
ganske ene i et halvt årtusinde, turde vxre tilstrkkeligt vidnes-
byrd om, at det er en skrivefejl. 

Det bliver da altså nedvendigt at seige en anden forklaring 
på s i medens, og denne ligger i virkeligheden såré neer, idet man 
allerede i dansk middelalderssprog 2  havde tilsvarende dobbelt-
former i et andet ord, nemlig elle(r): elle(r)s, der udgår fra old- 

Selv gutnisk, der som för 'mynt har fa en som konj., bruger kun 
mipan både som konj. og adv. 

2  Også i svensk, se Noreen Altschwed. gr. § 471, 6. 
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sprogets adv. ella(r) < elliga(r). Og ligesom ved medens er der 
her en tid adskillig vaklen i brugen: selv om s-formen fortrinsvis 
bruges som adverbium, kan ordet både som adverbium og som 
konjunktion have bsegge former. Udviklingen af ellers har da 
vret folgende: det oprindelige adverbium ella(r) har spaltet sig 
i to betydninger (1. adverbium, 2. sideordnende konjunktion) og 
— i begyndelsen — fortrinsvis i det ene tilfselde fået tilföjet et 
s; derved er så opstået to forskellige ord: eller som konjunktion 
og ellers som adverbium. 

Og en ret nöjagtig parallel hertil har vi da i meden(s). Her 
må det imidlertid först fremhxves, at det danske sprog i det 
14. årh.1  får den nye sideordnende konjunktion men (fra mnt. 
men, man). Da det nordiske medan omtrent på samme tid var 
blevet sammentrukket tu men, måtte det tyske ord nodvendigvis 
blive sammenblan det med det enslydende danske 2. Man kan 
dwrfor også udtrykke denne udvikling således, at det danske men 
(i skrift ofte meden osv.) foruden at vsere adverbium („imens") 
og underordnende konjunktion („medens" osv.) nu — under på-
virkning fra tysk — også bliver sideordnende konjunktion (i 
bet. „autem"). 

Prover man dterefter at konstruere formerne af dette ord 
parallelt med eller(s), får man, at s-formen navnlig skulde bruges 
som adverbium (nuvser. da. imens), men formen uden s som 
sideordnende konjunktion (nuvwr. da. men = „autem"); endelig 
kommer så hertil den tredje brug, som underordnende konjunk-
tion; da den i betydning står nsermest ved (tids-)adverbiet, er 
det rimeligt, at den får samme form som dette (nuveer. da. mens, 
imens, i skift også medens, imedens)8. 

Det s, man altså finder her såvel i ellers som i (i)me(de)ns, 
er da ikke andet end det adverbielle s, som forekommer i da. 
kuns (gldags og dial. = „kun"), sv. Ons (< i ?(an-s), alenas, 

1  Jfr. Mar. Kristensen Premmedordene i det wIdste danske skriftsprog 
s.2 note 1. 

2  Man finder altså fx. i Dipl. Chr. I s. 2164: wor nadiige herre will i 
engen made giffue sig ta friidh meth Sueriges rige, medhen fore kriigh 
(fra 1469). 

DEerimod beholder adv. men (el. man) i bet. ,kun 4  sin tyske form. 
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hmergins osv. (se Noreen Altschwed. gr. § 471, 6), og dette adver-
biums-s skylder sikkert vffisentlig genitivsadverbierne sin oprin-
delse (Noreen 1. c. § 470, 1, a: annars staz, morgons, kvcelz osv.), 
selv om det også kan vame blevet stoftet fra andre sider, fx. 
fra prees. ptc. på -s (ridendes, blcesendes osv.), hvor s-formen 
igen kan vre enten medium (jfr. » ride sig under o") eller passiv 

blwsendes" = „som blzeses"). 
Denne forklaring stemmer såvel med formernes opståen som 

med deres udbredelse og anvendelse. 

e 



LIKINDI: LIGN, LiEJN 
AF 

F. DYRLUND 

I
ntetkönsordet hein i den smrlige betydning af nedsxttende tilnavn — 

svarende fil det almindeligere „öjenavn" (oge-) og sjwldnere „ vee-
navn" (Christine Reimer i Nordfynsk bondeliv I 103 nd. jf. A. Fa-
bricius i Drejo sogn,s beskriv. s. 105) af opr. vedernavn, — kender jeg 
kun fra Sydswland og fra„Heden” i det ostlige Mellemsxland. Blandt 
de skriftlige meddelelser til Molbechs Dial.-leksikon (jf. dette s. 343), 
nu i Ny kngl. saml. 812 e i 4, findes en ordliste af senere biskop 
Tage Möller fra Kong sogn, hvor han havde vret prxst fra 1810 
tu 	30; den i lmses: lein, et — et ogenavn 1. 1854 horte jeg i Glim 
sogn, i den nordlige udkant af Heden, sige om en vis mand, at han 
var „slem te' å g (at give) folk lmjn" (udtalt med kort stodtonet x). 
Hvad mer er: Peder Syv, der var bondefodt i nabosognet, har i sin 
håndskrevne ordbog (i universitetsbiblioteket, derfra afskrevet i Rost-
gårds hvide eksemplar): „giver en et lign d. e. navn efter noget". 
At Syvs skrivemåde er rigtig efter oprindelsen, er så meget sikrere, 
som Bornholmerne har bevaret et tilsvarende udsagnsord, nu udt. 
legna eller lina, med betydning „skaelde en ud, idet man ligner ham 
ved et og andet" (Skougå.rd s. 394, Espersen s. 205). Dog har ordet 
vist også i Syvs tid vret udtalt med cej; ti i sin Grönlands kronneke 
(1608) har Lyskander, som dengang en snes år havde vret prwst i 
Herfolge, altså ved en anden udkant af Heden, det hele 4 gange, 
skrevet legn med rim på tegn og egn. For resten forekommer det 
hos ham med to begrebåafskygninger, hvis sammenhxng indbyrdes og 
med den ovenanforte er let at gennemskue (lighed med — navngivelse 
efter; efterabelse — vrxngenavn). De tre steder, hvor talen er om, 
hvorledes Grönlmnderne og sofolkene på togterne derop gjorde sig 
forstålige for hinanden, må „legn" forklares som: antydninger af visse 
tanker eller hentydninger til bestemte genstande ved miner og lader 

1  ,Et tein er let at få, men svaert at blive af med' (Da. navneskik 39, 
fra Lyderslev i Stwvns 1896). 
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(grimaser): „de gave hinanden adskillige legn og snakked og taled 
med fagter og tegn" o. s. v. (bl. N 1 v jf. Q 4); „sjun og nikken og 
anden slig legn" (T 1 r); det jrde sted tales om „hvor landet havde 
sin skik og legn efter vores danske steder og egn" og derfor fik til-
lagt danske navne. Her er forbindelsen mig velbekendt af aldre Sas-
landeres talesad : „de li'ner etter ham" ; „di ligner etter (h)enandre". 

Vel er det kim fra Fyn (jf. Mlb. Dl. s. 323 nd), jeg kender ud-
talen lcejne for ligne (= lcej for lig); men at den tidligere har vret 
gangs på sine steder i Saland, tör jeg slutte af vort lffljn; sml. ilcbj1 
(alligevel) fra Ringstedegnen og jf. bl. a. „seine" (signe) fra det nord-
ostlige Saland , af Junge 1798 s. 239 f. urigtig henfort til det oldn. 
„sei4". Om min opfattelse af dette (ej (nogle steder ej) som udrun-
det fra almuesmålenes brede i (i med et let efterslag af j), der ud-
trangte et folgende q (gh), henvises fil min „Udsigt" s. 40 f. med 
anm. 92. 

Ifolge Lucidarius (Brandts udg. s. 29 f.) er englene og mennesket 
skabt, hine »i lyghen", dette „i ugn" efter Gud (i Guds lignelse ell. 
billede). Skönt, i modseetning fil f. e. „losn" (lausn) „åsen", formen 
med „e" måske er den aldste (jf. nedenfor), tör vi frostig hese bagge 
former som lighn. Når P. Palladius i sin visitatsbog (Sv. Grundtvigs 
udg. s. 91), hvor talen er om de mange skarns hörn, tilföjer : „som 
vi jo se ligen til daglige, forklares ordet her af udgiveren som be-
stemt form af en lige ; det er imidlertid flertal af vort ugn: side-
stykker til", eksempler på), „daglige er biord (e = opr. a). 

Med da. ugn stemmer likn i middelalderens Svensk (Söderwall); 
i Vestnordisk haves derimod intet ik. likn, men i stedet derfor et 
likindi (og likandi), og, alt vel overvejet, fader det sig, i det mindste 
for Danskens vedkommende, påvise, at netop denne form (jf. „likjende" 
hos Asen) har vret fallesnordisk, idet den ligger til grund for vort 
ugn. I Lucidarius (Br. s. 16) navnes nemlig efter hinanden: „i mantz 
lygynnce", „i korss lyghennce" og „i brotz lyghen". Medens der ved 
disse markelige blandingsformer,  , allerede af hensyn tu forbindelsen, 
ikke kan tankes på et hunkönsord i bestemt hf., ligger oprindelsen 
fra lfkincli kendelig for dagen: „y" betyder helt igennem i, der dog 
i midterstavelsen var blevet e"; k var, som så ofte, blevet „gh" ; nd 
var svakket til fi nn"; endelsens „w" stod på vanlig vis for opr. i; 
men i talen bortfaldt endelyden til sidst ganske, hvornast „e" i 
lighen efterhånden skrumpede ind fil en utydelig halvlyd eller rent 
forsvandt. Lign blev så atter, som ovenfor omtalt, nogle steder 
til leejn. 

Et sidestykke til overgangen likindi—lign , lajn foreligger i ud-
viklingen fra leikandi (nappe opr. hu) leikjende (Åsen) gennem ad-
skillige mellemformer (se navnlig Feilberg II 494 b sinl. Rietz 389 b) 
helt ned til det salandske keine (i et töjr). 



PAA HANNMS I 1860'ERNE. 
HVAD EN BONDEDRENG HAVDE LEJLIGHED TIL AT LERE. 

AF 

C. M. C. KVOLSGAARD. 

For de xldre af den nulevende Slmgt ligger den Fristelse 
nr at misunde Nutidens Bom, naar man twnker paa, 

hvad der pares for at lmgge alt ffi Rette for dem. Smrlig skarp 
treeder MDdsffitningen frem mellem forrige Tiders Bonderborn 
og saa &mene fra velstillede Hjern i de storre Byer, isa3r dog 
i Hovedstaden i vore Dage. Man synes, at den lette Adgang 
tu l at se og hore, at lfflse og lwre maatte kunne pre Vidundere 
ud af Bornene. Men alligevel — ved at teenke neermere efter 
vii man dog indse, at selv i Landets mest afsides Egne kunde 
en Dreng i en ganske almindelig lille Bondegaard for et halvt 
Hundrede Aar siden fincie Udviklingsbetingelser i Mngde, hvis 
han bare forstod at udnytte dem. Saadanne gode Betingelser har 
ogsaa jeg haft som Barn, og Man faar saa tilgive mig, om det 
efterfolgende for meget kommer tu at ligne et Stykke Selv-
biografi. 

Vi lxrte for det forste at bestille noget. En Purk behovede 
ikke at veere ret stor, for han kunde hjlpe de voksne i deres 
travle Syslen med Landveesen, Husholdning og Husflid. Alle-
rede i en Alder af omtrent seks Aar kunde han om Sommeren 
flytte Hoveder og Faar, hente Koerne hjem o. s. v., og han 
maatte lobe. „Der er ingenting grimmere end at se en Dreng 
gaa og slwbe Benene efter sig; nej, lob, saa kan du hvile dig, 
naar du kommer hjem," blev der sagt. Men jo storre Drengen 

Festskrift til H. F. Feilberg. 	 10 
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blev, des vane blev det; saa maatte han selv istandsatte To.j-
rene, ride med Hestene, Imre, harve, maaske ploje og i sin 
»Fritid" grave eller luge i Haven, live paa Mark og i Eng, 
trille Torv ud og senere hjalpe ta med at rejse og stakke dem, 
i en sneever Vending malke og ellers i det hele hjalpe Kvind-
folkene. — At han til andre Tider kunde drive rundt i Egnen, 
at han daglig havde Naturen for Oje: Hav og Fjord, Bakker 
og Dale, Mark og Eng, Hede og Klit, og at denne Natur trods 
Fattigdommen paa Treevakst kunde gribe ham ved sin Skonhed, 
det myldrende Liv af Fugle ude ved Soerne, den hojtidsfulde 
Stilhed en Morgenstund, naar Taagen deekkede alt det lave Land, 
mens Solen skinnede klart paa Bakkerne — alt dette folger vel 
af sig selv, ligesom at Tordenvejr og de frygtelige Storme satte 
deres Marker i hans Sind. 

Vinteren er dog heller ingen Dvaletid. Purken maa nu 
hjalpe til med Arbejdet i Lade og Stald, Kohus og Faaresti og 
faar uvilkaarlig „Hesteforstand", eller han maa hjalpe til inde: 
karte, spole, vave Strompebaand, lave Hffigter, Faare- ;ag Heste-
grimer, Halm- og Riskurve, Borster, Koste, Reb (Halsimer), 
slaa Snorebaand og beslaa Trasko — eller han kan i alt Fald 
se til og hjeelpe til med dette, og hvad der ellers udrettes i 
Huset: Slagtning, Bagning, Brygning, Lysestobning, Mjodblan-
ding o. s. v, ligesom da ogsaa enhver Dreng i et ordentligt 
gammeldags Hjern lade at strikke og stoppe sine egne Stromper 
og lappe sit eget Toj, saa han ikke skulde staa hjalpelos, naar 
han kom ud i Verden. Men saa var der da ogsaa Fornojelser 
om Vinteren, ikke blot ude ved* Fuglefangst eller ved Skojterne 
og Kalken, hvem der havde en, men ogsaa inde, isar om Af-
tenen , naar man lrerte at danse, at spille Kort og forskellige 
Slags Tavl eller ove sig i anden Leg. 

Og det var ikke blot Husets egne Folk og egne Virksom-
heder, man kunde lare noget af hjemme; men naar noget skulde 
laves af Haandvrerkere, kom de gerne hjem til os, ikke alene 
Stenklover og Brondgraver, Murer, Tomrer, Taakker og Maler, 
men ogsaa Bodker, Skreedder, Skomager, Sadelmager, Urmager 
og Klinker. Saa maatte en Dreng sy for Takker og undertiden 
ogsaa gaa de andre til Haande, men havde i alt Fald den onske- 
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ligste Lejlighed tu at se paa deres Arbejde og maerkvwrdige 
Redskaber og lxre lidt baade af det ene og det andet. Og i 
Nabolaget eller dog Egnen var der Virksomheder nok at iagttage 
og virkende Personer, som var godmodige nok til at lade en 
videbegeerlig Dreng staa hos dem og at give ham Oplysninger 
om deres Fag, ikke blot naar han trak Blzesebzelgen for Smeden, 
men ogsaa naar han drev Tiden hen hos vor Snedker, Rokke-
drejer, Moller, Bager, Farver og Presser, i Stampemollen eller 
ved Teglvxrket, en enkelt Gang paa Brzendevinsbrwnderiet i 
Fjerritslev eller Apoteket i Kjettrup. Iszer i Kroen var der tidt 
noget at se og hore: Bjorne (NB. virkelig brune Dyr), Kameler, 
en Lirespiller med en Marekat, en Kwmpe, der kunde skjule en 
Specie med sin Tommelfinger, en Dvwrg, der kaldte sig „Ad-
miral Julius Piccolomini" og sang Viser paa flere Sprog, samt 
en virkelig Kineser, der kunde snakke Tysk og gore de mark-
veerdigste Taskenspillerkunster. Der blev bygget en ny Molle 
i Byen, og vi Drenge fulgte jo Arbejdet med spzendt Opmzerk-
somhed, lige fra de forste pommerske Bjzelker kortes hjem, og 
tu l Medlen stod fxrdig. En anden Gang strandede der et Skib, 
som senere blev trukket op paa Land, repareret, tiltaklet og sat 
ud igen; det var noget mere at se paa end den Smule Baade-
byggeri, vi ellers kunde trwffe at se. Saa var der Forunder-
sogelser i Gang m. H. t. en Havn ved Sandna3shage og en Kanal 
derfra tu Limfjorden ved Logstor, og sene,re korn Arbejdet paa 
Bygholms Vejles Udtorring, altid noget for Drengene uhyre 
interessant. Og ellers var der da Fiskeriet i So og Fjord og 
Hav, Redningsbaaden paa Stranden, Skibsforlis paa „Bragerne", 
de jvnlige Rigsdagsvalg ved Kroen og de aarlige Markeder 
ved Oslos og Skrzem. Hestemarkedet brod vi os vel ikke meget 
om, Kram- og Olboderne neppe heller; men saa var der da 
Galanteriboder og Karuseller, Kunstberidere, Bajadser, Tasken-
spillere, Bugtalere, Menageri med Hyzener, Vaskebjorne, Kvoeler-
slanger o. s. v., og vi havde jo lmIge sparet paa vore faa Skil-
linger for at kunne faa Raad tu at komme ind og se „Komedieu 
paa Markedet. Lejlighedsvis kunde vi komme „ned" i Han-
herred og se Svinklov eller Plantagerne ved Aagaard og Kokke-
dal og selve denne mwrkviserdige Gaard med Svaner i Voldgraven, 

lo* 



148 	 C. M. C. KVOLSGAARD 

med Taarn og Spir, Billedskxrerarbejde o. a., eller man kom tul 
Thisted og saa Gader og Torve, Havnen med Skibe og frem-
mede &dolk, Plantagen med Buster af Amtmand Faye og tre 
Konger, ja meget mere, der kunde saatte en Drengs Tanker i 
Gang, Grundlovsfesterne derude f. Eks. 

Stfflrkest Indtryk paa os gjorde dog det mwrkvaerdige Aar, 
der begyndte med, at Degnen grd i Skolen ved Budskabet om 
Frederik den Syvendes Dod, og fortsatte med, at Pigerne indbod 
de indkaldte So- og Landkrigere tu Dans hos mine Plejefor-
wldre (i det folgende kaldt Far og Mor). I en af de Viser, 
man sang ved den Lejlighed, hed det: 

„Og skal vi alle 
end do og falde, 
den tyske Praler skal ikke have Sejr," 

og endnu klinger den anden Vise for mig: 
„De laante os Hus, da de andre sagde Nej. 
Lad Violinen klinge tre Dage udi Trwk." 

Saa kom Soldaternes alvorsfulde Afsked og derefter den 
strenge Vinter. En Degn i Veslos, Holm hed han, var bleven 
afskediget, fordi han blev sindssyg; da han kom sig, hutlede 
han sig igennem ved at gaa omkring med en Perspektivkasse, 
og vi Born sad netop en Snefogsdag i Februar 1864 og glmdede 
os ved at se paa hans mange Billeder, da Far kom hjem fra 
Kroen, hvor den altid xdruelige Mand i den Tid var en daglig 
Gwst, fordi man der fik de nyeste Efterretninger. „Dannevirke 
er vffik!" stonnede han, og saa sagde han vist ikke mere den 
Dag, men Perspektivkassen havde med det samme tabt al Til-
trxkning. I Foraarstiden havde vi flere Gange Dragoner i 
Kvarter, og en Dag vandede to Eskadroner deres Heste hos os; 
Mor havde brygget Dagen for, men alt det gode 01 og al den 
Mcelk, vi havde, gik i Dragonernes Feltflasker; selv sad hun og 
skar Paalg, mens nogle Dragoner lavede Smorrebrod lä Kam-
meraterne, saa,  lwnge der var Smor og Paalwg i Huset; nwste 
Dag kunde hun saa brygge igen. Til andre Tider kom der 
Artilleri fra Mors over Hannes paa Vej tu Vendsyssel, eller vi 
kunde se Dragonerne holde Ovelser paa Tommerby Mark, se 
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Ingeniorer anlregge Batterier paa Kamp Holme, og selv om vi 
aldrig saa Infanteri og kun en enkelt Gang et Par Tyskere ved 
Bjergets Molle (der var for ovrigt flere tyske Officerer ved Bol-
bjerg og inde i en Gaard, hvor de forlangte og fik Mad; Kon-
gen af Danmark skulde betale, sagde de), saa var der alligevel 
saa meget for os Bom at se paa og tale om; saa fik Skolen veere 
det, den var. „Aa, Degn, se!" sagde en lille Pige en Dag, Dra-
gonerne kom, og alle Bornene stormede ud, Degnen bagefter. 

I dette Hjern, hvor pietistisk-hernhutiskfarvet Gudsfrygt 
havde raadet i flere Sleegtled, og hvor den inderligste Kristen-
dom daglig gav sig Udslag , kom der mange med Interesse for 
Religionssager baade af Egnens Folk og andre: Pietister som 
,Skemanden" fra Holstebrokanten, Missionar Petraus fra Chri-
stiansfeld, Baptister fra Vendsyssel med deres konne Smaa-
skrifter,  , Spurgeons Preedikener og en Salmebog, „Honning-
Blomsten" af en Vrever Peder Sorensen fra Sjalland, saa en 
Fyr, der udgav sig for at vare Kolportor Nielsen fra Vend-
syssel, ikke at tale om vore egne Mormoner, som gjorde sig den 
Ulejlighed at oplyse mig om deres Lardomme fra „Mormons 
Bog" og Bladet »Skandinaviens Stjerne“ o. s. v. En Dag om-
trent 1860 kom en Hanherredsmand ind paa Vejen fra Thy; 
Mor og han var enige om det sorgelige i de mange Sekter, og 
han fortalte, at nu var der nok opstaaet en ny Sekt, der des-
veerre havde en af vore egne Praster tu Ophavsmand, en Pastor 
Grundtvig i Kobenhavn; det var meget sorgeligt. Faa Aar efter, 
da Peter Ronne var bleven Preest i Thorup, bley den samme 
Mand en af Egnens forste Grundtvigianere. 

I det overmaade gastfrie Hjern kom der Folk af alle Slags: 
Preester og Degne, Lager og DyrIreger, Herredsfogden og Strand-
kontrolloren, Krammere, &dolk o. s. v. Far havde selv vret 
Dragon i Randers i halvandet Aar, derefter gjort alle tre Felt-
tog med, og naar saa Krigskammeraterne korn i Besog, blev 
der for os Boni noget at hare paa, mens Soldaterminderne op-
friskedes, ligeledes naar Sofolkene fortalte om Togterne eller om 
de fremmede Lande, eller naar Svenske Karl dramatisk skildrede 
Slaget ved Helsingborg og haanede Danskerne, der flygtede for 
Stenbocks gamle Gubber og Keellinger. Saa kom der ogsaa en 
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dovstum Skrwdder fra Salling og lwrte os Fingersproget, saa 
den skojeragtige norske Knappestober, saa den begavede Danne-
brogsmand, der ved Nytaarstid gik med „Stjernen" og Iwte os 
ni Vers af „Dejlig er den Himmel blaa" , saa den gemytlige 
Veteran fra Napoleonskrigene, der lffirte mig lidt Plattysk og at 
tlle paa Fransk — tu l 39. Ja, og saa korn der Tiggere i Sne-
sevis, kun en enkelt Tater som „Lapmands Klling", der slwbte 
sig ved Krykker ind i Gaarden, hostede og jamrede sig og bad 
om en Skefuld Kartoffelsuppe, d. v. s. et Glas Brwndevin, men 
som ude paa Vejen tog Krykkerne under Armen — men ellers 
brave Folk som det solle Skrog fra Sydthy, der spillede paa en 
Lirekasse med mange mekaniske Figurer paa, eller et gammelt 
YEgtepar fra Vendsyssel, en Enke fra Thisted, Snedkerkonen fra 
Fjerritslev, der spaaede os i Kort og lwrte mig, desvrre til 
ingen Nytle, at stille lobske Heste, Blod og Ild. 

Og alle disse fremmede havde noget at fortaelle, baade 
Eventyr, der undertiden var saa sjofle, at de ikke kan ned-
skrives, og Sagn eller underlige Selvoplevelser, ofte noget, vi 
kaldte Overtro. Naar saaledes en af Bymamdene fortalte, at en 
Nat, han var ude at ride, kom der en uhyre stor sort Rytter 
og holdt sig ved Siden af ham, hvad enten han red stille eller i 
Trav, men at der, hvor Vejen drejer ved en Bro, blev den sorte 
Rytter borte, for „Skaleri" kan ikke komme over rindende 
Vand — saa taankte vi jo nok, om ikke Rytteren havde vret 
hans egen Skygge, og jeg har harn mistwnkt for at mene det 
samme. Men. hvad skulde man sige om en bekendt Rigmand, 
som der gik sre Sagn om? Nogle fortalte, at han engang 
sad i Arrest, men da i Arrestforvarerens Dagligstue, for han var 
jo rig. En Karl, der havde ligget i hans Gwstekammer en Nat, 
fortalte, at han havde set Manden komme hjem om Natten og 
standse lidt ved Osterhuset, hvor en sort Fugl flagrede bort fra 
ham, om det nu var den Slemme, der havde fulgt ham hjem? 
Men om Natten raslede det med Penge i et Skab i Storstuen. 
Det var da vist Logn, mente vi, eller Karlen havde dromt det, 
men hvem kan vide? Der gik jo Spogeri saa mange Steder, 
efter hvad Folk sagde, baade i Sondergaard og ved Hojbjerg 
og Hole Bakke; ingen vidste, hvad det var. Saadan laa en 
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Gsest flere Neetter i Storstuens Himmelseng paa en af Gaardene 
og horte, hvordan noget gav sig til at lyde paa Hushjornet, som 
om et Hoved stod og gned sig op derimod, og bagefter lod det, 
som om nogen sleebte med en Swk skraas over Storstuegulvet; 
han var slet ikke bange, men en Nat vilde han undersoge, om 
der ogsaa var noget at se, og tog derfor det tunge Sengeom-
heeng, der hang i Messingringe paa en Jernstang, op til sig paa 
Puden; da det saa som sedvanligt gav sig til at gnide mod 
Hushjornet, flyttede han Hovedet leengere ud, men i det samme 
gav det sig til at skraale lige ved hans Hoved, og saa kom der 
et Skrald, der gjorde ham saa bange, at han vistnok daanede; 
bagefter gik det op for ham, at det var Sengeomheenget, der. 
var gledet ned, men han fik ikke mere opdaget om Spogeriet. 

Nogle unge Folk kom en Aften fra Skadhauge, da de i 
Roelsgaard Bakke saa et Blus, der luede meget hojt op og saa 
straks blev borte; man ved ikke, hvad det var. En anden 
Aften i Tresserne gik et lEgtepar paa Vejen hen imod den ner-
meste Gaard, som laa et Stykke henne; paa een Gang blev det 
meget morkt, og stakket efter saa de, at Gaarden brwndte; de 
kunde se Luerne fra Stuehusets Tag slaa ned i Gaarden, og de 
skyndte sig da at komme derhen, men for de naaede til Gaar-
den, var Synet forbi. Folk siger, at saadan noget er Varsel for, 
at Gaarden skal breende, men det er ikke sket endnu; derimod 
gik en Mand for mange Aar siden gennem Damskr ved Natte-
tid og saa da Dalsgaard brffinde, og nu for en halv Snes Aar 
siden braendte Gaarden ved Lynnedslag. 

Ja, hvad skulde en solle Dreng tro om saadan noget? Deg-
nen mente jo nok, at det var lutter dum Overtro, men andre 
fortalte for vist og sandt, at baade den og den havde modt 
Ligskarer, ja og Niels, som aldrig loj med sin gode Vilje og heller 
ikke havde nogen lobsk Fantasi,. horte selv en Nat, da han 
imod Seedvane vår oppe, at Honsene skreg i Honsehuset, og 
bedst som han twnkte, Ilderen var inde hos dem, horte han 
nogen traakke hans Heste ud af Stalden, men for han kunde 
komme til at se efter, rumsterede det paa Loftet med Skwppe-
maalet, og bagefter larmede det med nogle Fjeelle i Gaarden; 
nogle Dage efter blev hans Ven Jens dreebt af Lynet, og Niels 
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kom til at give Fjcel tu hans Kiste, Korn og Hons tu Begravelses-
gildet og korte selv med Liget. 

Men Husets Folk og de fremmede havde ogsaa andet end 
Kroniker at byde paa, isfflr Sang, vel mest Salmer, f. Eks. de 
dengang nye: ,Hvor salig er den lille Flok" , der havde seks 
Vers, „Saa vil vi nu sige hverandre Farvel"„En kfflrlig Afsked 
vii jeg tage", ,Uforsagt! \Teer paa Vagt" o. m. fl.; men der blev 
ogsaa sunget en Meengde Viser, baade de almindelig udbredte: 
»En stjerneklar Aften i Roligheds Lund", Jeg spadserede en 
Aften min ensomme Gang" og en lokal Vise som „Der gives i 
Verden Bekymring og Moje" , efter Sigende digtet af den en-
armede Degns Datter i Vust. Saa var der Soldaterviser, So-
mandsviser som: „Jeg har sejlet i Vester og Oster", Erik Boghs 
Viser o. fl. Af Folkeviser hortes kun et Par: »Bonden og Kra-
gen" og „Rige Hr. Palle"; nogle halvgamle Viser for Bonden 
»Maren var en Bondepige" , „Jeg er saa fro, jeg er saa glad", 
og „Ingen Hunger plager mig", stod i en Sangbog fra omkring 
1850 sammen med andre lige saa poesilose. Og saa var der et 
Par lokale Nidviser: 

„Christen Jakobsen er da saa pien en Mand: 
Tyve og Keltringer huser han. 

Kender I ham saa? 
Christen Jakobsen er da saa pwn en Mand: 
lyve og stjxle det gor han. 

Kender I ham saa?" 

„Mads Fjet! Mads Met!' Saa hedte det 
alt udi Nordens Lande, 
og over &en hedder det: 
»Han bruger sin Forstande. 
Han spytter paa sin Kp for Tost, 
han ser til den og su'er. 
En Skilling er håns Ojnes Lyst, 
den kan ham rigtig kue." 

Preesten og Degnen, som i Begyndelsen af Tresserne fik 
oprettet en Skytteforening sammen, og som i Regelen var med 
ved Bondernes Gilder, brugte disse Lejligheder til at forhelle 
pwnere Historier, Indholdet af passende Litteraturvaerker o. d., 
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Prwstefruen ligesaa; og Bonderfolk fiokkedes taknemmeligt lyt-
tende om dem, vi Bom naturligvis ogsaa. Tillige indforte de 
nye Sange, f. Eks. Spaavisen: „Her I samles, alle favre Piger", 
eller bibelske Sange som: „Min fjortende Vaar knap jeg skued", 
„Til Johannes Jesus trxder" , „I Nazareth der var saa smukt", 
— eller Ingemanns „Eline hun gaar i sin Faders Borg" og 
Holsts ,Naar mit Oje er lukt". — Med den grundtvigske Bevw-
gelse sidst i Tresserne fulgte saa en rigere Salmesang og mere 
Sans for Redrelandssange og sligt. 

Der var dog ogsaa Almuesfolk med sund og god littercer 
Sans. Gamle Christen Hansen fremsagde saaledes bl. a. Inge-
manns »Paa Sjolunds fagre Sletter" udenad fra Ende tu anden, 
og Peder i Sonder-Fuglsang lxrte sin Karl store Stykker af 
„E Bindstouw" udenad, nogle af Asbjornsens Eventyr og andet, 
som han bagefter lwrte os. Vi fik da heller ikke det Indtryk, 
at Sange var noget, som var blevet tu l af sig selv langt henne 
og for Inge siden; mange af dem blev tu saa godt som lige 
for vore Ojne. Degnen skrev jo Ligsange, der blev prentet og 
hwngt op i Glas og Ramme i mange Hjern, maaske ved Siden 
af en „Christelig Husvelsignelse", et „Himmelbrev" eller sammen 
med de faa Billeder: et Sted Frederik VII og Carl XV, et andet 
Sted efter 1864 Kongefamilien og Slaget ved Helgoland, ellers 
mest Silhouetter og lignende, senere Daguerreotypier og Foto-
grafier. Og hvert Aar kom jo ,Bitte Ole" med sin Tejne fuld 
af nye Sange, som han havde digtet og nu gik og solgte. An-
ders Hansen havde digtet en Nytaarssalme, og baade den og 
den havde givet ulykkelig Keerlighed Udtryk i Sange, der var 
almindelig kendte; men isser var der da den Thomas Nielsen, 
som Ludvig Bogeskov har skildret saa stnukt i „Hojskolebladet" 
1901 S. 1013 if., og hvis Rimbreve og Sange endnu gemmes i 
trofast Minde paa Hanns', hvor han var Vikar i Tommerby 

1  F. Eks. „Kvwdelmsvisen' : 
Vor Husbond, kom .herud! 
Vor Husbond, kom herud ! 
Du skal ha forste Bud, 
ja, du skal ha forste Bud. 
Vi swlger ej for Guld, 
som kun pr Pungen fuld, 

men,Livets Lyst og Munterhed er mere 
vffird end Guld. 

Men lov os Steg og Kage 
og Drikke god dertil 
og som i gamle Dage 
en Dans med muntert Spil, 
saa slutter vi Akkord 
og korer glade bort. 
Hurra! Hurra! Hurra! 
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Skole, mens Lwreren, P. C. Myrup , var Folketingsmand. Th. 
Nielsen var Egnens store Digter, F:orbilledet for mange smaa. 

Alt dette og meget, meget mere kunde man laare uden at 
kende et Bogstav, men dette maatte man jo ogsaa til. Den 
swdvanlige ABC med en Hane i det store A og med Fadervor 
som forste Ovelsesstykke brugte de fleste Bom; desuden havde 
vi hjemme et sandt Vidunder af Kedelighed, nemlig „Fuldstwn-
digt Aftryk af den indbyrdes Undervisningsmetodes Tabeller, 
Lxseskolen Nr. 1," som Titelen vist lod. Nej, saa havde en-
kelte en anderledes morsom Bog med en chokoladefarvet Abe i 
kaalgronne Omgivelser og med Vers nedenunder: 

» En Abekat blandt Dyrene 
mest findes Eg et Menneske". 

Lykkelige Bom, der havde saa morsom en Bog! syntes jeg. 
— Saa kom Luthers Katekismus i Mynsters Overswttelse; vi 
havde ogsaa den gamle af Palladius derhjemme; den var meget 
tykkere og indeholdt bl. a. en Anvisning tu at skrifte; senere 
hen var det morsomt nok at lse i den, men den skulde heller 
ikke lres udenad saadan som den lille og som H. I. Birchs 
„Bibelske Historie ... for Bom , isr paa Landet, som have 
ringe Evne og liden Skolegang", eller som Balles Lwrebog, end-
ogsaa de frygtelig lange Ammerkninger i ottende Kapitel; ende-
hg 1863 fik vi Balslevs meget mindre og lettere. 

I Skolen lxste de mindre Bom i Borresens L eb og , de 
storre i P. Hjorts „Den danske Borneven" , en for sin Tid for-
trinlig Bog, som vi nwsten lwrte udenad, og naar vi kom i 
Skole andre Dage end de pligtige, havde vi Lov til at lwse i 
C. F. Wegeners „Liden Kronike om Kong Frederik og den danske 
Bonde', Berlins „Lxsebog i Naturlwren", Nachtegalls og la Cours 
Gymnastikboger samt Grundtvigs Snorre og Saxo; af denne sidste 
var det isher Stwrkodder-Sagnene, som tiltalte os, og nogle af Ver-
sene lterte vi udenad. I Regn etimerne brugtes forst „Indbyrdes 
Undervisningsmetodes Tabeller", derefter Cramers Regnebog, 
dog ikke lwngere end til Vekselregning ; saa fik vi Chr. Hansens 
3. Del og arbejdede os igennem den, indtil vi henimod Slut-
ningen kom til Decimalbrok , som vor Laerer ikke forstod , for 
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det havde de ikke leert paa Snedsted Seminarium, sagde han. 
Ved en anden Lejlighed sagde han, at han var en Stymper i 
Geografi; men naar han havde vist os et Land paa Kortet, 
paapeget dets Grwnser og vigtigste Byer, gav han os en Skil-
dring af Livet der, f. Eks. Gemsejagten i Alperne, og et Stykke 
af Landets Historie, f. Eks. Svejtsernes Frihedskamp, saa nogen 
rigtig Stymper var han vist alligevel ikke; for Resten anbe-
falede han os Leonhards Geografi med Kort og nimestads Dan-
markshistorie, som nogle af os kobte og lxste. Sproghere 
gav han os meget af, fortalte os f. Eks., at „Gerningsordene" 
havde tre Tider: Fortid, Nutid og Fremtid. „Ja," sagde han, 
„Fortiden deles egentlig igen i tre Tider, der kaldes: Imper-
fektum, Perfektum og Pluskvamperfektum; de har ogsaa danske 
Navne: den ufuldkomment forbigangne Fortid, den fuldkomment 
forbigangne Fortid og den mer end fuldkomment forbigangne 
Fortid; men det behover I nu ikke at huske" — og saa huskede 
vi det naturligvis. Alligevel var det os en Fryd, da Praesten 
ved en Eksamen lwrte os at kalde dem: Datid, Fornutid og 
Fordatid. (Han skaffede os ogsaa „Folkelaesnings" forst ud-
komne Boger at hese i, ligesom Distriktslwgen laante et Par af 
og de folgende.) Egentlig Gymnastik- og Sangundervisning 
var der ikke, men en og anden havde ked en Melodi hjemme, 
som han saa laarte de andre, somme Tider Teksten med, f. Eks. 
Visen „I Faaborg paa Lazarettet". I Skriv etimerne kunde 
enkelte faa Lov tu l at teg ne efter de faa Billeder, der fandtes 
i Skolens Boger, ligesom det en Tid var Mode mellem os at 
tegne og male hjemme. Desuden fik vi en Del Ovelse i Skrift-
lmsnin g, Diktat- og Stilskrivning (Fortxllinger og Breve). 
Hver Skoledag begyndte og endte med en Andagt paa den 
Maade, at Lwreren. lwste et Vers af „Evangelisk Salmebog" og 
sang det naeste Vers sammen med os, og det blev tu l Andagt, 
fordi han selv var med den, og fordi vi med alle Sognets. Folk 
saa beundrende op tu l den Mand, der altid gav os det bedste, 
han vidste, f. Eks. Indholdet af hver god ny Bog, han lxste. 

Lejlighedsvis besogte jeg et Par fremmede Skoter og otte 
fremmede Kirker, ikke at tale om vor egen Kirke, der var 
fyldt hver Sondag; men jeg ved alligevel ikke ret, om Kirken 
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gav mig an det end Stemnings- og Folelsesindtryk; noget andet 
blev Konflrmationsforberedelsen, der ikke blot gav os mrk- 
vffirdig god Bibel- og Kristendomskundskab, men paa mange af 
os havde en Inflydelse, der ikke er forbi endnu. 

I mit Hjern var der gudelige Boger nok at lEese, og de blev 
flittig brugt tu l Husandagt, ikke blot to forskellige Kvartudgaver 
af Bibelen, men ogsaa en Postil: Dr. Heinrich Millers „Aande-
ligt Hjertespell" og samme Forfatters „Aandelige Hviletimer", 
Andagtsboger af V. A. Wexels og P. 0. Boisen, Pontoppidans 
„Forklaring" , ,Menneskets Hjertespejl" med gyselige Billeder i, 
Fr. Boyes „Liden Skatkiste" med et Skriftsprog og et Vers tul 
hver Dag i Aaret, » Kristi Barndomsbog", en Aargang af J. Vic-
tor Blochs „Kristeligt Folkeblad", hvoraf srlig Birkedals Rejse- 
betragtninger tiltalte mig, og saa senere » Gudelige Smaaskrifter" 
samt » Dansk Missionsblad" og » Den indre Missions Tidende", 
endelig Hans Jacobsen Hvalsoes „De bedendes aandelige Kmde", 
hvoraf man seerlig brugte Morgenrimet: „Tak vffire dig, treenig 
Gud", og Aftenrimet: » Nu inges fluks min matte Krop", der 
endte saaledes: 

„St dine Engle dl en Vagt, 
saa har jeg Naade fundet, 
saa spytter jeg ad Satans Magt, 
saa er han overvundet." 

Det var dette Rim, den gamle Kromand i „Bilidt" fremsagde 
hver Aften. 

Hos Slaagt og Venner laante vi desuden baade Luthers, 
Brochmands og Birkedals Postiller, Kegelius's „De Tolf Aande- 
lige Betwnkninger", „Augustin i sine Bekendelser" , Jo.sefus's 
Bog om Jodernes Krig med Romerne og Halvard Gunnarssons 
„Aandelig Sporgsmaalsbog"; den kaldtes „PrEestepinen", og man 
fortalte, at den, som kunde denne Bog udenad, kunde blive 
Prxst. Endnu kan nmvnes »Den unge Piges hellige Timer" og 
Fr. Ahlefelds „Menneskelivet" m. fl. 

Swrlig var der dog mange Salmeboger, ikke blot Kingos, 
Pontoppidans , Guldbergs og den evangeliske med forskellige 
Tillfflg samt senere Roskildesalmebogen, men ogsaa aa ldre som 



PAA HANNES I 1860ERNE 
	 157 

P. Dass: „Aandelig Tidsfordriv eller Bibelsk Visebog" , Samuel 
Olsen Brun: „Den siungende Tids-Fordrif Eller Korsets Frugt", 
Iver Brink: „En Christens Tanke-Toyle" , Jesper Rasmussen 
Rachlovs „Taareperse" , Brorsons „Troens rare Klenodie" , en 
hernhutisk Salmebog o. s. v. og nyere som Peter Hjorts » Gamle 
og nye Psalmer", „Pilgrimsharpen" o. fl., hvoraf dog nogle var 
laant Gods. 

Vi holdt ingen Aviser hjemme, ikke engang „Thisted Amts 
Avis", som Folk ellers holdt, for dels sagde Far, at han ikke 
rigtig forstod det alt sammen, og dels var det nodvendigt at 
spare, hvor der kunde spares, og da han saa Ude 1866, blev 
Kaarene ikke bedre. Heller ikke paa verdslige Berger var Hjern-
met rigt: et Par gamle Lseboger uden Titelblad, men med be-
lrende Indhold, i Grunden vist gode, saa I. L. Rohmanns „Al-
muevennen" og en „Anders Johansens Liv og Levnet", der skil-
drede en ideal Bonde, desuden et Par af Trykkefrihedsselskabets 
Folkeskrifter, Abildgaards Dyrleegebog, Holbergs Danmarks Riges 
Historie,2.2. Torne, en Slags bibelhistorisk Roman, som kaldtes 
„Assenaths Bog" og en anden slibrig gammel Roman: „Tristan 
og Indiane" — og enkelte andre. Men man kunde jo laane, 
og i Skolen var der Rester af et Sognebibliotek, hvoraf jeg 
bl. a. laante Janus Balthazar Krarups „Den landokonomiske 
Skoleven" og nogle Aarsberetninger fra Landhusholdnings-
selskabet; den i fandtes dog altid Fortxlling om de Mwnd, som 
havde gjort sig vwrdige tu l Selskabets Solvbwgere. Nej, saa var 
det bedre hos Privatfolk. En Husmand i Nabolaget havde en 
hel Samling Billedalmanakker, der forte mig ind i nyere Litte-
ratur, seerlig vel Skolelwrerlitteraturen, og andre Naboer havde 
Grimms Eventyr, Boger om Uglspil, Skytten Bryde, Holger Danske, 
Sybilles Spaadom, Henrik Smids Lwgebog, „Den kloge Kones Bog", 
Drommeboger, Spaaboger o. desl. fra Jul. Strandbergs Forlag. 
Men der var da ogsaa „Knytlingesaga", Barfods „Fortfflllinger af 
Feedrelandets Historie", Flors Haandbog, J. V. Marckmanns om 
Benjamin Franklin og en om Tycho Brahe. Der var en Selv-
biografi i to Bind af den norske Mestertyv Gjest Baardsen Sogn-
dalsfjern, og vor Nabokone havde en Sang om ham med lige 
saa mange otteliniede Vers, som der var Bogstaver i hans Navn; 
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den gav sig ogsaa ud for at vare forfattet af ham og var „pry-
det" med et Billede af ham som leenket Fange. En Gaardmand 
en Fjerdingvej borte havde efter Sigende en dejlig Bog, Campes 
„Robinson Crusoe" , og da jeg tidligere havde last en mindre 
Bog om Robinson, maatte jeg ogsaa have fat i denne; men 
aldrig har jeg last noget Verk, der har henrevet mig som den. 
Somme fortalte ogsaa, at en Mand, der boede noget langere 
borte, havde en Bog, der var endnu bedre, nemlig „Onkel Toms 
Hytte", men den havde jeg alligevel ikke Mod til at forlange 
til Laans. Derimod horte jeg vor Kobmand og nogle andre 
tale om en Roman, der hed „Galejslaven Rocambole", og en 
anden af Eugene Sue, der hed „Paris's Mysterier", men isar en 
af Alex. Dumas; den hed „Greven af Monte Christo", og den 
laante jeg saa hos Kobmanden, men blev ojeblikkelig gennet 
tilbage med den; jeg skulde ikke bruge min Tid tu den Slags, 
sagde Mor, og mange Gange siden har jeg i mit stille Sind 
takket hende derfor. 

Da jeg saa endelig sidst i Tresserne sammen med et lille 
Rejseselskab fra Vendsyssel og Hanherred gastede Galtrup Hoj-
skole og Osterjolby Friskole paa Mors, gik der ligesom en ny 
Verden op for mig. En af mine Rejsefaller fortalte om „Gjonge-
havdingen", og. paa Mors laste jeg de forste af H. C. Andersens 
vidunderlige Eventyr; senere fulgte Ingemanns „Valdemar Sejr" 
og flere. 

Men alt i alt var det i Grunden ikke saa lidt, saadan en 
Bondedreng dengang havde Lejlighed til at se og hore, at leese 
og lare, og velhavende Bonders Bom havde vel sagtens Ad-
gang tu endnu meget mere. Saa bliver der nappe megen 
Grund til at misunde Nutidens Drenge i By og paa Land, men 
nok Grund for mig til med Tak at mindes mine Plejeforaldre 
og de mange andre, der den gang og siden har hjulpet mig frem 
som mine Forbilleder og Vejledere. 



THY DEGNE- OG JORDEMODEROST. 
VED 

C. KLITGAARD. 

,D
et er nok Thy Jordemoderost" var en Udtalelse, som man 
ofte horte for en 25-30 Aar siden, naar en seerlig god 

og fed Ost kom paa Bordet; eller ogsaa kunde det lyde „Det 
er nok en Thy Degneost". 

Det var naturligvis ikke altid bogstavelig ment, der var jo 
andre gode Oste end Thy Degne- og Jordemoderost, men disse 
sidste havde i Tidens Lob vundet et saadant Ry rundt om i 
Landet, at det for Husmoderen var en Are, naar hendes Ost 
kunde komme i Klasse med dem. 

Saa kom Andelsmejeriernes Oprettelse i 80erne, og dermed 
var det forbi med de gode hjemmelavede Sodmwlksoste. 

Naar det swrlig var Degne- og Jordemoderosten fra Thy, 
der vandt Berommelse, var det vist begrundet i, at Ydelsen af 
Mffilk til Degn og Jordemodre skete i starre Omfang og fortsattes 
Iffingere ned i Tiden i Thy end i de fleste andre Egne. 

Efterse vi de gamle Prfflste- og Degnindberetninger — f. Ex. 
de af Wulff udgivne Indberetninger om Beskaffenheden af Sogne-
kaldene i Aalborg Stift 1690, erfare vi, at der da overalt i Stiftet 
ydedes Sankt Hans Offer (St. Hansrente), der bestod af Ost, 
som Bonderne lavede; men saavel Prxsterne som Degnene i 
Vendsyssel klagede over, at der nu ikke blev ydet nr saa meget 
som forhen, Ostene vare baade faa og smaa, „vage" og „onde"; 
i Thy gaves der meget mere i St. Hansrente. 

Denne Erlwggelse af Smaaredsel (Nannest) tu l Preest og Degn 
vedblev jo, tu l den 1861 ved Lov blev aflost af en Byg- eller 
Pengeydelse, der for Skolelrernes Vedkommende betaltes gjen- 
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nem Kommunekassen, men Degnene (Skolelrerne) var jo al-
mindeligvis meget daarligt stillede i okonomisk Henseende, og 
trods Aflosningen vedblev Befolkningen derfor man ge Steder at 
yde dem et St. Hans Offer; dog bestod det nu ikke mere som i 
wldre Tid af Ost, men derimod af Sodmeelk, saa kunde Degnene 
selv lave Ost, saa store eller smaa, gode eller daarlige som de 
sek «skede. I Vendsyssel synes denne frivillige Ydelse kun at 
have vundet ringe Udbredelse, hvorimod Thyboerne vare saa 
gavmilde, at der her var Degne, som kunde lave 200-300 Pund 
Ost af den givne Maalk. 

Men nu Jordemodrene? — ja, var Ofret tu l dem en moder-
niseret Form af tidligere Tiders Ofringer tu l Frugtbarhedens Gud-
inde? St. Hansskikkene bonde jo langt nede i den graa Old. 

Naar man naaede St. Hansdag, bekjendtgjordes der gjennem 
Skolebornene eller ved Kirkestoevne, at paa den eller den Dag 
vilde Lwreren eller Jordemoderen tage imod Mx1k, og den leve-
redes saa af Beboerne i en centralt beliggende Gaard, hvor man 
laante Hus tu l at lave Ostene med det samme, eller Modtageren 
kjorte rundt tu l Distriktets Landsbyer og tog imod Mlken, som 
fyldtes paa store Tonder, hvorefter Ostetillavningen foregik hjemme. 
Ved Leveringen trakteredes Overbringeren gjwrne. f. Ex. med 
Mjcid og Smaakager, som ogsaa medfortes, naar Mlken ind-
samledes pr. Vogn. 

Ostene lavedes i Storrelser fra 16 tu l 40 Pund; de krwvede 
en omhyggelig Pasning under Lagringen, og revnede de, brugte 
man at overheelde dem med Rom og at tffltte Sprxkkerne med 
Smor. Naar de saa vare „modne", afhaendedes de ved Mikkels-
dagstid tu i Kjobmwndene i Thisted, men ogsaa fra Hotellerne 
rundt om i Landet indlob der Bestillinger sffirlig paa overvintrede 
Ost, og mange private Familier vare Aftagere. Prisen var c. 1850 
1 Mark pr. Pund, ved 1860 24 Sk., og forst i 80erne betaltes 
almindeligvis 1 'Krone pr. Pund. Men nu er Degne- og Jorde-
rnoderosten en saga blott, som faar de gamle Ostekjendere tul 
at mimre med Munden. 



NORSKE HOSTSKIKKE. 

Av Kristian Bugge. 

«Jeg ser vmsentlig vor sltegts arbeide 
med «Folkeminderne» som samlende og 
ordnende, og fremtiden som den, der skal 
bringe tydningen og forstaaelsen» (H. F. 
Feilberg i brev av »1/5  1909). 

De folgende oplysninger om norske hostskikke dor ikke for-
dring paa at vaere noget uttommende arbeide. Det vilde 

ha vret onskelig at kunne levere en samlet oversigt over norsk 
tradition, knyttet tu l hosttiden; men da det kan trwkke lffinge ut, 
for vi faar en saadan, vover jeg at fremlwgge hvad jeg har sam-
let, i det haab at det allikevel kan vare tu nogen nytte. For 
en menneskealder siden samlet P. C. A sbjor n.s en og Sophus 
Bugge efter anmodning av W. M an nh ar dt, og det var avtalen 
at det hele materiale efter benyttelsen skulde gaa tilbake tu l Norge. 
Men efter Mannhardts dod er hans samlinger kommet paa vild-
spor, og en nordmand som for et par aar tilbake onsket at stu-
dere de nwante optegnelser i Berlin, kunde ingen besked faa. 
Nedenfor vii enkelte trfflk av hvad Asbjornsen og S. Bugge op-
tegnet, bli meddelt efter Mannhardts verker, altid med angivelse 
av kilde. 

I. HOSTOFFERET. 

Paa en gaard i Kvelle, Hedrum (Jarlsberg) holdt de paa med 
hoiaannen. En ung gut som var med la merke tu l at gamle-
karen lot litt hoi ligge efter paa marken, da det sidste las var 

11 — Mani og minne. 1911. 
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feerdig og skulde kjores ind. Gutten gik bort og raket det sam-
men og la fanget paa lasset; men gamlingen rev det ned igjen 
med riven og sa: «En maa da la no'e ligge att til Vorherre 
au.« (C. 1860). 

I Sandeherred, Jarlsberg, erindres endnu den skik at la litt 
hoi ligge igjen paa marken, naar det sidste las kjores ind. Det 
gjores forat det skal bli meget hoi til nwste aar.. (1906). 

En gaardbruker i Tjolling, Jarlsberg, meddeler at en gammel 
kone, som i hans guttedage hjalp til med hoiaannen, ikke likte 
at de raket altfor vel efter, naar de kjorte ind det sidste las. 
Hun angav som grund herfor at det som laa igjen skulde «berg-
kj erringa » ha. (C: 1870). 

I Gran, Hadelan.d, heter det at en skulde la det sidste « etter-
taket» ligge igjen paa marken, forat det kunde bli godt hoiaar 
n xste gang. (1909). 

Samme skik har ogsaa vret praktisert i Oiestad, Nedenes, 
i Eker, Buskerud, i Hallingdal, i Ostre Åker og i Ramnes, 
Jarlsberg. 

Specielt kan nxvnes at i Tjedling, hvor jeg paa flere gaarde 
sokte oplysninger om hedofferet, var skikken kjendt ov er alt. 
Det het dog at de ikke gjorde det nu lffinger ; men for en 30-
40 aar tilbake hadde de gamle brukt «ikkje aa la riva gaa etter 
sidste hoilasset». 

I Vannelven og Orsten, Sondmore, pleiet de i gamle dage 
— for e. 50 aar siden, og maaske senere, — at la noget grEes 
staa igjen paa marken om hosten. Det oplyses intet om grun-
den, men det har rimeligvis weret for at faa meget hoj nwste aar. 

Hvad offer av korn angaar, forsikrer de allerfleste at de 
intet kjender hertil ; de soker tvertimot altid at «pille med sig 
mest mulig». Efter hvad enkelte med delere tror at vite, har det 
dog vret skik ogsaa at la endel kornaks ligge igjen, saaledes i 
_Åker, i Oiestad og i Ramnes. En eldre mand, som er opvokset 
i Ramnes, fortalte at det var anset som utilborlig og som det 
storste kniperi at plukke altfor vel op paa marken, naar kornet 
skulde kjores ind. Men andre fra samme bygd vilde intet kjende 
tu dette. 

Det synes derfor at vwre det sikreste at holde sig kun til 
of f er et av ho i, som blev bragt for at faa rikelig host noeste 
aar, eller ogsaa, fordi «Vorherre» eller «bergkjerringa» skulde ha 
det (Jarlsberg). Men der er antagelig ingen grund til at tvile 
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paa at man ogsaa i Norge, som i andre germanske lande, engang 
har kjendt et offer av korn.' 

I Tyskland bringes kornofferet til Woden (Odin). W. Golther 
siger herom i sin «Handbuch der germanischen Mythologie», s. 
290: «Der. Wode (Odin) hat Einiluss auf Ackerbau und Gedeihen 
der Frucht. In Mecklenburg liess man einige Ähren stehen, 
die zur Garbe zusammengebunden wurden. Die Schnitter traten 
im Kreis darum und riefen: «Wode, Wode, hole deinem Rosse 
nu Voder1»» Mens det i Mecklenburg er Odin som skal fore 
sin hest med kornet, var det i Tjolling bergkjerringen, som vel 
skulde ha ludet til sine kjor. 

I Skaane, Blekinge og Smaaland efterlot ogsaa slaattefolkene 
litt korn paa akeren til Odins hester, og paa flere steder i Dan-
mark bringes offeret til «Goens» hest. «Noget efterlades paa 
Marken som Offer til et Ven, som har i sin Magt at skaffe 
Trivsel til Swden i det kommende Åar» (Axel Olrik i «Danske 
Studier», 1904, s. 35). 

Hvorvidt den vestfoldske «bergkjerring» i denne forbindelse 
er oprindelig, eller om hun har avlost en anden hoiere magt, er 
jo ikke saa let at avgjore. Men det kan i Vestfold like saa godt 
ha vret Fin, der har mottat et hostoffer som Odin, til hvem 
man efter Ynglingasaga 8 skulde blote ved vinterdag for at faa 
godt aar. Og forovrig er berglejerringen av betydelig storre aelde 
end baade Odin og Froy.2  

I det sydlige Norge var det for en • del aar tilbake endnu 
skik at la et eple eller to hxnge igjen paa trwet om hosten. 
Hos en familie paa Hedem arken blev saaledes altid dette over-
holdt, likesaa i Larvik. Paa Falster i Danmark lot man de sidste 
epler hmnge igjen til Goi. (D. Studier, 1904, s. 35). 

2. 	DET SID STE KORNBAAND. 
Naar det var kommet saalangt at den sidste akerlap skulde' 

skjxres, eller det sidste engstykke slaaes, forestod et vigtig ar-
beide for wldre tiders slaattefolk. Vore forfxdre twnkte sig at 
der i sxden bodde et vxsen som de av hensyn til sin egen sik-
kerhet var noadt til at behandle med en viss forsigtighet. Dette 

I eventyret om gutten som gik til nordenvinden for at kreeve betaling 
for melet, ter vi maaske se en para1e1 til det nordtyske offer av mel til vin-
den, som er behjtelpelig med at torre swden. 

2  Se «Tillfflg», no. 1. 
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vasen har faat navn av ko r naan d eller gr asaan d, og efter-
hvert som hostarbeidet skred frem paa aker og eng, blev aan-
dens rike mindre og mindre, in.dtil det tilslut kim bestod av de 
sidste gjenvEerende straa eller alm. 

Det synes som om det har vret en kollektiv-aand, som 
hersket over den hele aker eller eng paa hver gaard, ikke en for 
hvert straa eller aks. Men aanden likte oienSynlig ikke at drives 
vak, og frygten for at kranke den kom tilsyne paa forskjellig vis. 
Haendte derfor et eller andet uheld under slaatten eller skuren, 
blev dette tilskrevet aandens uvilje og vrede over at bli drevet vak. 

Naar en paa Gurske, Sondre Sondmore, under skuren skar 
sig i fin gere n, sa han: «No mista e skuragrauten». Menin-
gen hermed synes at vare: Der har engang vret den regel at 
den som under skuren skar sig i fingeren — og derved tydelig 
for alle og enhver hadde vret saa . uheldig at paadra sig korn-
aandens had — skulde fa,a straffen yderligere skjarpet ved ikke 
at faa sin del av det belovede festmaaltid, naar kornet var bragt 
i hus. Kanhoende den anden tankte sig at kornaanden horte 
den uheldige mands utrop og var tilfreds med straffeutmaalingen, 
hvorfor de uten at frygte for videre ulemper med tryghet kunde 
ta fat paa sit arbeide igjen.1  

Den forste dag under skuren har en let for at bli st iv i 
r yg gen. Ogsaa dette onde har andetsteds vret tilskrevet den 
-vrede kornaand. 

1 Ramnes, Jarlsberg, kald.es  denne stivhet i ryggen for skule-
broka (uttalt med «tykt» 1 = skurdebroka). Uttrykket er dun-
kelt og vanskelig at forklare. «Broka» er ogsaa navn paa de to 
nederste kornbaand paa stauren, fordi de danner som en bukse 
(brok) med to sprikende ben. «Skulebrok» kjendes ogsaa paa 
andre kanter av landet, saaledes paa Hadeland, hvor de for at 
bli kvit stivheten (i hofterne) loper fort nedover en brat bakke. 

Ramnes horte jeg ikke om noget saadant middel. Ross °p-
forer i sin ordbok: «Skurdbrok, f. Stivhed over Land og Laar 
efter Meierarbeide; Nordre Gudbrandsdalen». Efter samme for-
fatter brukes i Ost-Telemarken «skulebuksur» f. pl. om samme onde. 

Efter de n or sk e uttryk at domme synes det saaledes som om 
stivheten i ryg, lander og laar, paadrat under kornskuren, er 
sammenlignet med et onde som paaferes en av en (altfor trang 
eller ubekvem) bukse. Det heter jo ogsaa, naar en er kommet 

Se «Tillreg», no. 2. 
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i en vanskelig stilling: «Ja, nu er du kommet i et par bukser!» 
eller: «Jeg vilde nodig va.re  i dine bukser». Og naar en under 
skuren har klaget over stivhet, har vel de andre sagt: «Ja, du 
har paa dig skurdebuksen nu!» Der er derfor neppe anledning 
tu, paa grundlag av de ovenfor nforte uttryk, at skrive denne 
stivhet under kornskuren paa den fornwrmede kornaands regning. 
Men det er Mulig at folk har set anderledes paa dette i gamle 
dage, og at de da i «skulehroka» har set en hevnende indgripen 
av kornaanden, saaledes som de har gjort det andetårteds. Naar 
de estiske hostfolk paa oen Mon tror at den som skjmrer de 
forste aks vii faa ondt i ryggen, har dette — efter Frazer, The 
Golden Bough, II, s. 275 — sandsynligvis sin grund i den tro 
at kornaanden tEenkes at bli sint for det forste saar. I Trans-
sylvanien pleier de saksiske hostfolk at ombinde hoften med de 
forste aks, som de har skaaret. Her anvendes kornaanden tu l at 
helbrede eller at beskytte, men i sin oprindelige planteform, ikke 
i skikkelse av en gjet eller kat. (The G. Bough, II, 275). Korn-
aanden kan nemlig ogsaa anta skikkelse av et dyr, vel fordi 
dyrene i agldre tider lettere end nu kunde komme ind i akeren, 
hvor hostfolkene i dem trodde at se den snart hjemlose kornaand. 

«For kornskuren er slut, blir i nwrheten av Grenoble (Frank-
rig) en levende gjet prydet med blomster og baand og faar lov 
tu l at lope omkring paa akeren. Hostfolkene jager og forsoker 
at fange den. Naar de har faat fat i gjeten, holder bondekonen 
den fast, mens manden hugger hodet av den. Gjetens kjot spises 
i hostgildet; men et stykke av det nedlmgges hermetisk og op-
bevares tu l nxste hoat, da en ny gjet drxpes. Saa spiser alle 
hostfolkene av kjottet. Samme dag forarbeides gjeteskindet til 
en kappe, som bonden der arbeider sammen med sine folk altid 
maa bmre ved hosttid. hvis regn eller daarlig veir smtter ind. 
Men hvis en hostkarl faar ondt i ryggen, gir bonden 
h am gj eteskindet at b mr e».1  Grunden hertil synes at vmre 
den, bemerker Frazer, at ryggeondet, som er paafort av korn-
aanden, ogsaa kan helbredes av den. Naar en hostkarl andet-
steds er saaret under skuren, brukes en kat som kornaandens 
reprmsentant tu l at slikke saaret.2  (Ogsaa i Norge optrfflr korn-
aanden og grmsaanden, som vi senere skal se, i skikkelse av gjet 
og kat, foruten som hare.) 

Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte, s. 166. 
2  Frazer, The Golden Bough, II, s. 275. 
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I norsk folketro, hvor trollkjerringer faar skyld for saa 
meget og mangt, er det ikke mere end ventelig at de ogsaa til-
skrives den verk som en kan paadra sig under slaatten og skuren. 

Naar en skjaarer kornet, hmnder det ofte at en «f or gr ip er sig» 
: at venstre haandled og tildels haandbaken hovner op, idet en griper 

over aksene. Som middel herimot - brukes paa Hadeland at binde 
hosebaandet om det ophovnede sted. Paa andre steder tyr de tu l kraf-
tigere midler. J. Th. Storaker fortmller fra Lister og Mandal (« Folke-
vennen », 1862, s. 462) : «Et probat middel mot j ir e n (a: verk i 
haandledene) skal folgende vxre : (Den som har verken) soker 
et halmstraa, hvorpaa der findes 3 led. Derpaa gaar han (sam-
men med to andre) ind i et hus, hvor der findes 3 dorer paa 
rad. Nu gaar de tu l den forste der og lmgger halmstraaet tvers 
over dorsvillen. De to andre holder straaet i hver sin ende, 
medens den tredje hugger halmstraaet i det ene led med en tin-
tallerken. Den som hugger siger da: «Naa hogg eg joira!» 
Den anden svarer : «Joira hoggen.». Likedan dor de ved de 
to andre dorer, saa at halmstraaet blir hugget over i alle tre 
led. Den syke vii nu snart bli god». 

Samme kur bruktes i Hardanger mot vred. Og fra Nord-
more fortmller Gliiekstad : 2  «Hadde en ved arbeide overanstrengt 
sin haand, saa het det: «Dm e rena», og midlet var at hente 
en klok mand, som med en stor okse hugget over dorstokken, 
mens en anden spurte hvad han gjorde, hvortil han svarte: 
«Eg ling rama, eg».» Efter Aasen betegner saavel rena, f, som 
gjo, f, eller goyr, m, srnerte og hmvelse i haandleddet eller haand-
baken, som enten kommer av vridning eller forstreekkelse, eller 
ogsaa av haardt arbeide. Og ifolge Ross (artikel «gygr») bru-
kes jogr eller jyr overfort paa ethvert svaert hunvmsen. Siden 
halmstraaet spiller en rolle ved helbredelsen, tor vi vel gaa, ut 
fra at verken kommer av «forgripelse» under kornskuren;  og 
meningen med avstraffelsen synes at vmre at ondet vii ophore, 
saasnart gygren inde i halmstraaet er drxpt. Ondet maa vike, 
naar dets aarsak er tat vek. 

Denne forklaring bestyrkes ved en beretning fra Setesdalen:3  
«Det hoyde stundom naar dej skar, at der kom trutne i uvleden. 
(haandledet) paa vinstre hondi — den hondi dej greip med. Daa 

1  Bang, llexeformularer og mag. Opskrifter, no. 31 og 32. 
Sundalens og Oksendalens Beskriv., s. 98. 
Joh.s Skar, Bygdeliv, s. 136. 
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hadde dej so loglegt eit ordtokje : «Du hev gripe Sygri», 
sa dei.» 

Det er her tydeligvis gygren som spiller den fornfflrmede 
kornaand, der jo kan anta de forskjelligste skikkelser og de mest 
vekslende navne. «Somme av disse navn er haanlige, og sine 
steder frygtet man endog for sidste neg. I England het det 
piken, men efter solnedgang h eksen, svarende tu l vort hvede-
trolden og boghvede-rwden, og det er aabenbart at det sidste 
neg kunde huse noget slemt, som man skulde vogte sig for».1  

Som vi har set, har man god grund tu at frygte for korn-
aandens hevn, lwnge for man skjwrer og binder det sidste korn-
baand. Men end mere forsigtig gjaldt det at vxre, naar det 
all ersi d ste skulde slaaes og skjwres. Aandens vrede 'tmnktes 
aabenbart at stige i potenseret grad, eftersom den blev jaget fra 
sted til sted. 

Som for nfflvnt, optr2r korn- og greesaanden i Norge i mange 
skikkelser, baade som m en n e ske og dyr. Naar de paa Gursko, 
Sondre Sondmore, under kornskuren fik oie paa et dyr i akeren, 
f. eks. en akerriks, en rotte eller mus, sokte de at jage det bort 
i det sidste hjorne av akeren. Og naar dette hjorne blev skaa-
ret, dannet de en mandgard for at fange eller faa livet av dyret. 
Fandt de intet, var skuffelsen meget stor. 

Det er maaske i dette tilfwlde ikke saa sikkert at vi har 
med kornaanden at gjore. Rotter og mus er farlige skadedyr, 
som det nok kunde vwre umaken veerd at tyne, selv om de ikke 
for anledningen spillet kornaander. (Sammenlign dog nedenfor 
«potetesmusen».) 

Almindeligst gjaldt det at jage aanden vwk. Kunde de paa 
en gaard bli tidlig fwrdig med slaatten eller skuren, var de vel 
bjerget, for da reiste aanden tu l nffiste gaard. Men der hvor de 
blev sidst fwrdig, maatte de finde sig i at huse den vinteren 
over. Og det kunde na.  turligvis medfore sine ulemper at ha en 
saa farlig gjest i huset. 

I Indre Sondmore kapskar de derfor for at bli kvit s k ur e-
k alle n. Paa den gaard hvor de blev sidst feerdige med skuren, 
var 

	

	de pligtige tu l at flade skurekallen tu l nwste host (Valdalen). 
Naar de. paa gaarden Oie i Hjorendfjord, Sondmore, er fxr-

dige med skuren, siger de: «No e skurakaillin reist, no reiste 

1  Bernh. Olsen, Det sidste Neg, i Danmarks Folkeminder, no. 6, s. 9. 
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han te 'Norong (som er n.wrmeste gaard, hvor de har mindre sol, 
og hvor de derfor blir senere fzerdige). Og naar de har gjort 
twrskingen fra sig, siger de likeledes: «No e stodeka ini n 
reist te Norong».1  

I Bonddalen i samm-  e herred kapskar de ogsaa hver paa sin 
gaard. Paa gaarden. Eide pleiet de at si: «No e skurakaiWn 
reist te Heimigar'en (en storre-  gaard i nzerheten, hvor de holdt 
lwngere paa med skuren). 

Den som i Veo, Romsdalen, blev sidst faerdig med slaatten 
og skuren, fik «slaattakaillen» og «skurakaillen». Naar en var 
sent ute med slaatten, hjalp de andre ham, og tu l tak gjorde han 
da duna(d) for hjx1perne. Trakteringen bestod i rommegrot. 
Naar hver enkelt var fwrdig med slaatten, koktes slaattagraut 
(rommegrot), i almindelighet den forste sondag eftera,t de hadde 
slaat av, eller ogsaa naar de korn hjem fra sfflteren. Da trak-
tertes med sxterhelggraut. 

Om skurekallen. oplyser W. Mannhardt (Die Korndämonen, 
s. 25): «In Norwegen redet man vom Skurekail j(= dänisch 
Skjrekarl), d: i. Schnittermann, einem Geiste, der unsichtbar 
im Acker haust und dort das ganze Jahr von des Bauern Korn 
speist. In der letzten Garbe wird er gefangen und eine Puppe 
in menschlicher Gestalt verfertigt, die seinen. Namen. trägt.» 
Fremdeles fortaeller Mannhardt (Myth. Forsch. s. 31), at man i 
Romsdalen og andre dele av Norge, naar slaatten er over, siger 
at den gamle hoimanden (sml. ovenfer «slaattakaillen») er blit 
drxpt. 

I Orsten, Sondmore, siger de, naar den sidste akerlap er 
skaaret: «No he me gjort ende paa kanin». Alle som er-  med 
at skjre kappes om at faa vaere med at gjore ende paa kallen. 
Men tiltrods for alle anstrengelser for at faa den drfflpt, kunde 
det allikevel taenkes at den var gjemt i det sidste kornbaand, 
og at den saaledes fulgte med ind i huset. Naar de derfor senere 
gik igang med at trske, var det om at gjore at slippe fri for 
stodekallen, som twnktes at bo i de sidste kornbaand i staalet. 
Hvis en granne kom tu, mens de under tzerskingen holdt paa 
med det sidste av kornet, sa han: «Aa, di e komne so laangt, 
at di held paa med kanin, di!» 

Men for twrskingen tok sin begyndelse, sokte de at overfore 
kallen paa gran.negaardene. De lavet da tu l en figur ved at 

Se «Tillwg›, no. 3. 
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stappe korn i en bukse, og denne sokte de at smugle ind hos 
naboen. Meddeleren erindrer at en grannekone engang kom ind 
paa gaarden, angivelig den hen sigt at slaa av en passiar. Men 
da 	hun gik, saa hun sit snit tu l at ssette efter sig en skurekall; 
derav blev det «laatt og logje». Det var bevis for at de paa 
hendes gaard «hadde truska fraa seg». Det gjaldt da at faa 
luret kallen videre tu l naste granne, som endnu ikke hadde tar-
sket. Og hvis det lykkedes, blev skammen ved at ha faat den 
ikke fuldt saa stor. 

Det het at de «hadde gjort ende paa kanin», naar det sidste 
paa akeren var skaaret. Andetstedsfra vet vi at dette blev gjort 
paa en sardeles drastisk maate, og engang i tiden i al sin for-
fardelige virkelighet. Naar saaledes en fremmed kom ind paa 
akeren eller nar den, blev han grepet, indhyllet i de eller det 
sidste neg og slaat ihjel efter forst at vare overstanket med 
eller neddykket i vand — en symbolsk handling som tok sigte 
paa at drape den gamle kornaand, forat den nye kunde opstaa 
naste aar i forynget skikkelse. En avdampet levning av denne 
barbariske skik, som naturfolkene ansaa for nodvendig for gro-
dens fortsatte trivsel, er vistnok den skik som Mannhardt for-
taller om fra Solor: Den som kom ind paa marken (akeren), 
det vare sig husbonden eller en fremmed, blev bundet i et neg 
og maatte betale losepenge for at slippe fri.1  Noget lignende 
har, efter hvad Mannhardt öplyser, varet praktisert over hele 
Tyskland: Naar en fremmed traf tu l at komme nar hostfolkene, 
grep disse fat i ham og bandt ham med kornsteengler, indtil han 
betalte en bod. 

I sammenhang med disse skikke staar vistnok hvad der for-
talles fra Nordland: Naar en gut stod og slog (graes), og en 
jente kom bort tu l ham, tok han litt gras paa ljaaen og kastet 
paa hende. Hun maatte da lose sig ut med nogen knapper eller 
master med garn, osv. Det hun loste sig med kaldtes «grip es-v e».2  
Ross opforer: «gripes-ve, gave hvormed en kvinde utloser sig, 
naar hun er blit «gripen», o : naar det har lykkes en karl under 
slaatten at kaste gras paa hende med ljaaen. Nesne i Helge-
land: Grepes-ve». Dette ord synes at kunne vare en forvansk- 

W. Mannhardt, Myth. Forsch., s. 35. 
2  Meddelt mundtlig av biskop A. Chr. Bang (fra Dennes, Nordland). Se 

ogsaa A. Chr. Bang, Erindringer, 1909, s. 42. 
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ning av *gripins-ft, «gods (fl) som erlmgges n.aar en er grepet 
(gripinn).1  

Mangfoldige andre eksempler, som er anfort av Mannhardt 
og Frazer, viser hvorledes det vel egentlig har vret den person 
som skar de sidste aks som er blit ofret, og har det engang 
vret tilfeeldet ogsaa i Norge, er det forklarlig at der endnu 
hersker en rmdsel for at bli den sidste tu l at skjoere. 

Men skikken kan vanskelig ha vmret den samme overalt. 
Paa nogen steder har de holdt kornaanden for at vmre et dyr, 
som det gjaldt at bli kvit, og som de maatte passe sig for, paa 
andre steder derimot gjorde de den tu l en person. -Og clisse for-
skjellige synsmaater har vel vret frugten av paralelle, ikke sam-
tidige utviklinger paa et og samme sted. 

Vi fader ogsaa at kornaanden har vmret behandlet med stor 
agtelse og forsigtighet, som et vmsen det gjaldt at verne og frede 
om, oiensynlig for at det hemmelighetsfulde liv som bor i kor- 
net 	kunde bevares tu l nmste aar. Denne tankegang synes os 
rimeligere og i hvert fald langt mere human. 

I Indherred (Trondhjems stift), i bygderne Skogn, VEerdalen 
og Leksviken, tmnkte de sig kornaan den som en hare, skurharen 
(«skolhaaraan»). Naar de holdt paa at skjxre den sidste aker-
lap, laget de en hare av halmen og kastet den bort i det sidste 
stykke. Sa,a blev der en kappestrid for at fange den, hvorpaa 
«skolhaaraan» blev baaret hjem tu l gaarden i triumf. Meddeleren 
fortmller ikke hvad der saa blev gjort med den, men rimeligvis 
blev den tat vare paa og gjemt vinteren over eller tu l julen. 

«I nogen landsbyer (mer Bruck i Steiermark) blir «llorn-
moderen» ved skurens avslutning av to gutter baaret paa toppen 
av en hoi stang. De gaar bakefter en pike som brer en krans 
(laget av de sidste neg) tu l bondegaarden, hvor manden tar imot 
kransen og hmnger den op i huset, mens «korn-moderen» an-
bringes oppe paa stan.gen, og i hostgildet danser de rundt hende. 
I julen blir halmen i kransen lagt i krybben, forat kvmget skal 
trives». (W. Mannhardt, Myth. Forsch., s. 317). 

Ogsaa i Norge faar kjorne julekvelden en ekstraforpleining 
av korn, men det forlyder rigtignok intet lmnger om hvorvidt 

3  [Eller *gripins-vea, d. e. det pant (veö n.), hvormed den, som var «gre-
pet», maatte lose sig? Mot en saadan fork]aring taler neppe avgjorende, at 
ordet efter Ross nu uttales med lukket e. — M. 0.] 
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dette korn er det sidste som blev skaaret. Derimot kan folgende 
overensstemmelse med den steiermarkske skik nwvnes: 

Paa Gursko, Sondmore, kaldtes de to sidste kornbaand, som 
var igjen efter taerskingen, for «stodekallin». Den som hadde 
twrsket det sidste baand (de to altsaa undtat), maatte ind og faa 
sig et godt maaltid, bestaaende av melkeringe og potetesball. 
Men stodekallen blev gjemt tu l julekvelden og da hwngt 
op tu fuglene, hvor den hang saalwnge der var korn igjen. 

Er dette rigtig, hvad jeg forovrig ikke har faat bekrwftet 
av flere, blev altsaa her «kallen» gjemt, likesom kransen i Steier-
mark, og vel ogsaa «haren» i Indb.erred. 

Vi har for hort hvorledes de paa Gursko sokte at finde det 
dyr som antokes at ha gjemt sig inde i akeren. Den samme 
iver vistes ogsaa, efterat kornet var hwngt op paa hesjerne, -som 
gjerne bestaar av 4 sIaanger med et taug nederst, som kaldes 
«roven». Naar det sidste neg blev tat av «roven», sokte de 
ogsaa for enhver pris at finde det dyr, som formodedes at vwre 
gjemt der. Det er jo ikke u.telukket at denne iver ogsaa her 
har gjwldt swrlig rotter og mus. Men naar de paa samme sted 
hersket, var det om at gjore at faa tak i «stodekallen» eller 
«stodekjerringa», som twnktes at sitte inde i «stodebandet». De 
tearsket da los paa dette av alle livsens krwfter. — I Borgund 
ved Aalesund beholder den som twrsker sidst «stodekjoysa». 

Det sidste av kornet som skulde droftes, kaldes «dr o s en». 
Paa Gursko blev der, naar de var kommet tu drosen, i al hem-
melighet stukket nogen epler ned i den, og disse skulde tilfalde 
den som fandt dem.1- 

I motswtning til hvad ovenfor er berettet om skurharen i 
Indherred, fortwller Mannhardt (Myth. Forseb.., s. 29; Die Korn-
dämonen, s. 5; sml. Frazer, The G-. Bough, II, s. 270) at «i 
Norge maa den mand som siges at ha dreept haren gi «hareblod» 
i form av brwndevin tu sine kamerater ved kornskuren». Det 
nwvnes ikke i hvilken bygd i Norge dette var skik, men det var 
muligens ogsaa i Trondelagen. Den som skar det sidste paa 
akeren og derved «drwpte haren», skulde altsaa sone dette ved 
at betale en bod, saaledes som vi har hort var tilfseldet med de 
personer der hadde skaaret sig i fingeren under skuren. 

Endelig har kornaanden i Norge vret twnkt som en gj et 
eller b nk. Efter Mannhardt (Antike Wald- und Feldkulte, s. 161) 

1  Se «Tillfeg», no. 4. 
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har i Ofoten hver hostkarl sin tildelte lod at skjwre. Naar en 
som skjTrer midt paa akeren ikke er fxrdig med sit stykke, 
efterat de andre har faat sit arbeide fra haanden, siger de om 
ham: «Han blir tilbake paa oen». Og hvis efternoleren er en. 
mand, efterligner de det skrik hvormed de roper paa en gjete-
buk; hvis det er en kvinde, det skrik hvormed de roper paa 
en gjet. 

Gr ae saand en har vret tnkt som kat paa Sondmore, 
hvor de kapslaar for at slippe at faa «slaattekjoysa», hvilket an-
sees for at ywre en stor skam. «Slaattekjoysa» synes endnu at 
vwre kjendt over hele Nordre Sondmore, hvorimot «slaattekallen» 
kjendes paa &andre Sondmore (Volden og Orsten), likesom i 
Romsdalen (sml. ovenfor). En meddeler fra Orsten fortwller 
saaledes at de der og i Volden kappedes om at bli forst fwrdig 
med slaatten, saerlig i ueldre tider, da der var «teigbyte». Den 
som blev sidst fcerdig fik slaattekallen, hvilket ansaaes for en 
stor skam. I Indre Holmedal (Sondfjord) har korn aanden 
vret txnkt som kat: Naar det led paa slutten med txrskingen, 
og der bare var nogen faa «bundel» igjen, maatte fremmede og 
enhver som ikke txrsket vogte sig for at komme ind paa laaven, 
da «lokatten» var farlig.1  

Den som i Borgund ved Aalesund blev sidst med åt ta op 
poteterne, fik beholde «potetesmusa». 

Det kan ogsaa nwvnes at «i Norge siges «wrtemor» at sitte 
mellem wrterne». (Mannhardt, Myth. Forsch., s. 297).. 

Til slutning skal jeg anfore nogen faa uttryk som vidner 
om de samme skikke vi ovenfor har hort om. 

Ogsaa i Jarlsberg og Larviks amt maa de engang ha twnkt 
sig kornaanden som en (gammel) mand og en (gammel) kone. 
Der som andetsteds kapskar de for at bli forst faerdig. Men 
den som blev sidst faerdig, skulde gifte sig med en en k em and, 
hvis det var en kvinde, eller med en e nk e, hvis det var en 
mand. (Tjolling.) Hermed kan sammenlignes hvad Frazer efter 
Mannhardt anforer fra Tyskland (The G. B. II, 174): «Hyp-
pigere kaldes det sidste neg den gamle mand eller den gamle 
k on e. I Tyskland blir det hyppig formet og klffldt som en 
kvinde, og den person som skjwrer det eller binder det, siges at 
faa den gamle kone». 

I Hedrum (Jarlsberg) heter' det, at den som tar det sidste 
Se iTillreg», no. 5, 6 og 7. 
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kornbaand paa marken skal bli paa gaarden til nxste aar. Samme 
uttryk kjendes ogsaa i Sandeherred- Dette synes at tyde paa, 
at den som skar det sidste neg selv har vret opfattet som 
kornaand. 

Ovenfor er nwvnt at de paa Sondmore pleier at si, naar de 
under skaren skjwrer sig i fingeren : «No mista e skuragrauten!» 

I Sondre Jarlsberg (Nottero, Sandeherred) sa for en 20-30 
aar siden den person som tok det sidste kornbaand, naar det 
blev skaaret eller bundet: «Naa fik (tok) jeg gryta!» Meningen 
med utropet er vel at vedkommende til straf for sin formastelse 
— at beinwgtige sig eller fordrive kornaanden — ikke faar andel 
i slaattegroten, men faar fin.de  sig i at skrape gryten, likesom 
det siges til den, som kommer sidst i laget: «Du faar skrape 
gryten». 

En ,gaardbruker fra Vaage i Gudbrandsdalen meddeler at 
naar det sidste stykke paa swteren var slaat («bufaardaakje»), 
spistes rommegroten (bufaargrauten). De slog altid de t sa mm e 
stykk e eng sidst, idet de forst slog rundt huset.1  

Aasen opforer dokk, f. hulning, fordypning; lavt punkt som 
omgives av bakker og skraaninger; oldn. dö/ck. «Bufaardaakk» 
(bufardokk) betyr da den fordypning som slaaes like for de reiser 
fra swteren, og .grxsset i denne fordypning blev, ifolge med-
deleren, altid slaat sidst, utenat han dog visste at angi nogen-
somhelst rimelig grund herfor. Det var skikken, sa han, og den 
blev altid falgt. Med henblik paa det som ovenfor er berettet 
om norske hostskikke, kunde det synes nwrliggende at tro at 
naar de paa swteren altid slog en viss fordypning sidst, rimelig-
vis den mest fremtrEedende hulning, da var det fordi grEesaanden, 
«slaattekjoysa» eller «slaattekallen», eller hvem det nu har vret, 
engang txnktes at ha sokt sin tilfiugt i denne forsTnkning. 

Fra Lister og Mandals amt fortwller Joh. Th. Storaker («Folke-
velinen», 1862, s.449), at naar man skjwrer korn, maa et kornbaand 
aldrig bindes utenfor akeren, for da vil man ikke faa noget godt av 
det». Denne tro haanger vel sammen med den opfatning, at akeren i 
motswtning til engen er «vigd» av staalet i plogen. Bekjendt er det 
trfflk i norske sagn, hvor den person som forfolges skarpt av under-
jordiske faar det raad at ride over det opploied.e og ikke paa den 
haarde grwsvoll («ri det a're (arde) og ikkkj vodlen har(d)e»). 

Se «TillEeg», no. 8. 
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TILLiEG. 
No. 1. Til s. 163. «Slaattakaillin» liker ikke at de slaar av 

greesset paa stuetaket. En gammel kone i Vannelven sa at hun 
nok visste at slaattekallen ikke vilde de skulde vwre saa noie; men 
hun syntes allikevel ikke at det gik an det aar at la grwsset staa 
paa taket, og derfor slog hun det. — Det er endnu almindelig 
ikke at rore gra3sset paa stuens torvtak. Det synes som om dette 
kan opfattes som et offer tu l grwsaanden. 

No. 2. Tu s. 164. Naar en mand i Valdalen, Sondmore, under 
bryningen av ljaaen skjxrer sig i fingeren, siger de andre: «No 
skar du fraa de slaattagrauten.» 

No. 3. Tu 1 s. 168. I Norddalen, Sondmore, stod de op midt 
paa natten for at bli forst fxrdige med skuren, saa de slap at faa 
skurekallen og fade ham om vinteren. Det haendte at de i sin iver 
rykket kornet op med roten, saa jordklumperne blev ha3ngende med. 

(Meddelersken tilfoiet at efter hendes mening var skurekallen i 
gamle dage en fattigmand, som gik omkring fra gaard tu l gaard og 
fik lov tu l at plukke de gjenstaaende aks. Der hvor han kom sidst, 
var de pligtige at fode barn hele vinteren over; derfor var det om 
at gjore at faa va3k de sidste aks snarest mulig!). 

No. 4. Til s. 171. Naar de under ta3rskingen var kommet 
tu det sidste lag av kornet «sto(d)a», skulde tffirskerne, som for 
altid brukte «sliel», ind og ha «stol(de)beten». De blev da traktert 
med det bedste huset formaadde. (Harham, Sondmore). 

No. 5. Ti 1 s. 172. Naar ungerne holdt tor meget leven og 
stoi under slaatten oppe i lierne, hvor de smaa kunde leke gjemsel 
bak stenene, sa slaattefolkene for at skramme dem: «Pas dokke, 
no kjem slaattakaillin aa tek dokke.» (Orsten, Sondmore). 

No. 6. Til s. 172. Paa Lepso, Harham, stod de i «teigbytets» 
dage op kl. 3 om morgenen for at bli fxrdige med slaatten, saa 
de kunde slippe at faa slaattekjoysa. Den som blev sidst fxrdig 
kunde nemlig resikere at faa slaattekj oy sa h wngt utenpaa 
stue v gge n. Dette ansaaes for en saa alvorlig fornEermelse at 
det ikke var mere end saavidt naboerne vaaget sig tu l at hxnge op 
slaattekjoysa, som var en utstoppet kvindelig figur. 
— Likesaa blev en m an dlig figur, skurekallen, ophxngt paa stue-
vangen hos dem som blev sidst med skuren. 

No. 7. Til s. 172. Naar de paa en gaard var fierdige med 
slaatten, gik alle som hadde vret med, mfflnd og kvinder, hen tul 
et hoitliggende sted ute paa jordet, hvor de skrek og hujet saa 
sterkt de kunde, saa det kunde hons vidt og bredt. (Hiterdal, 
Telemarken). 
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Denne skik synes at h2enge sammen med hvad der forta3lles 
fra Devonshire, England, hvor hostfolkene for snart 100 aar siden 
fra hoitliggende steder i kor istemte hoie rop, efterat skuren, var 
slut. «Som de sang i Devonshire endnu i 1826, blev i oldtiden 
sunget om hosten i 2Egypten og hele Vestasien. Hellenske reisende 
fortfflller om de langtrukne veklager, som lod over markerne mot 
korn- eller vinhostens slutning; men regelbundne sange horte de 
aldrig. Det var som i England sEedens dod der sorgedes over, og 
glwdesutbruddet i haabet om dens gjenfodelse berettes der ogsaa om.» 
(B. Olsen, o. a., side 17). 

No. 8. Til s. 173. «Um morgonen tidleg var han paa myri 
og slo. Med retten skulde han slege tun et fyrs t; so gjorde 
alle folk. Men han fekk seg ikkje tu. Det drog ikkje tu l noko.» 
(H. Sxlan d, Bureising, Kr.a 1909, s. 71). 

Skal tunet slaaes forst for hurtigst mulig at faa grxsaanden 
bort fra husene? 



SALTET I TRO OG OVERTRO. 

Av S. Eitrem. 

1. Helge Feilberg, Jydske Ordbog Art. Salt, har det vret 
en almindelig skik at gni de s maaborn ind med salt'. I 
virkeligheten later det tu, at denne maate at sikre bornenes 
trivsel paa har vret likesaa gammel som almindelig utbredt. 
Den dag idag treeffer man skikken igjen i Palsestina, Syrån, 
Persien, Lilleasien (Isaurien, Armenien, Georgien), Bulgarien, 
Rusland og paa germansk omraade 2. Mongolerne kjender ogsaa 
hertil. I Indien (Könkan) svinger man hver aften salt og vand 
om barnets ansigt, tu l det er seks maaneder gammelt 3. Men 
skikken er ikke alene begrwnset tu l det nyfodte barn; hos esterne 
kaster moren tre ganger salt bak sig for fodslen (Grimm D. M.. 
1114  488). 4  Og med dyrene har man endelig gaat frem paa lig-
nende maate : man stim- salt paa ryggen eller panden av den 
nyfodte kalv (Wuttke 443) og paa baken av koen som skal fode.5  
Samme lustrale kraft har saltet saavel ved bryllup som ved be-
gravelse (se Samter a. S.) — d. v. s. netop ved de tre hoved- 
punkter i den menneskelige eksistens, da mennesket i sin over-
gangstilstand er som svakest, aanderne som sterkest. En sidste 

Forf. henviser tu l Troels Lund ym 56, Faye, Norsk mag. for lwgev., 
3. rmkke XV 768 if. og endelig Ezechiel 16,4. 

Samter, Geburt, Hochzeit und Tod (1911) ,152; 0. v. Hovorka og A. 
Kronfeld, Vergleich. Volksmedizin I 372. 

Campbell, Indian Antiquary 26,10. 
Efter Bang, Norske hekseformularer side 870 har ogsaa voksne folk i 

Norge brukt at smore sig med salt, som man har dffist i», of. nr. 754 (med 
muld). 

5  1 Skotland efter Campbell a. S. 13,37. 
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kraftig nydannelse er endelig bruken av saltet i den kristelige 
daab, som jo ogsaa er en ny fodse1.1  

Det er lwrerikt at forfolge en saa rvrdig skik op i den 
antike tid. Om de gamle wgyptere horer vi, at de gned sig ind 
med palmevin, salt og rokelse mot beswttelse. Og de gamle 
grwkere kjendte samme fremgangsmaate mot deliranter. Derom 
oplyser scholiasten til Aristoph. Skyerne v. 1237: «De gale 
(eller, som det heter i en senere paralleloverlevering, de drukne) 
pleier vi at gni godt ind med salt og olje — det hjeelper.» Den 
gamle forgja31dede borger bos Aristophanes synes dette er den 
rette kur, som skal anvendes paa kreditoren med alt hans dumme 
tov. Vender vi os til antik medicin, trwffer vi hos Dioskur. V c. 
126 forskjellige slags bruk av salt, som vel delvis tor sattes 
i forbindelse med den samme overtro: gnidd ind sammen med 
olje virker det gavnlig mot traethet, er ogsaa godt mot slange-
bit, orepine, troske i munden, 2  forvridninger o. a. Scholiasten 
til anforte Aristophanes-sted oplyser ogsaa om, at man gned 
ind lerkar og leersa3kker med salt «for at de skulde holde sig 
bedre.» Gik de istykker, var det naturligvis en «daamon», som 
hadde drevet sit spil. Derfor maatte man sikre sig itide. 

2. 	Salt mot det onde oi e. Efter Campbell, Indian 
Antiquary 26,9, eksisterer den bruk blandt Gujaråthinduerne at 
svinge salt og sennepskorn tre ganger om hodet paa det lille 
barn og saa kaste det paa varmen — «mot det onde blik,» som 
det heter. 3  I Syrien, heter det, blir sålt o. a. ved bondebryl-
lupper strodd over hoderne paa de tilstedevwrende, «for at av-
vende det onde Mik.» Noget lignende forteelles om bryllups-
skikker i Palwstina. 4  Her twnker ogsaa Samter paa en gave 
til dfflmonene og samtidig paa et middel til at faa dem bort. 
At disse to betragtningsmaater paa det noieste hwnger sammen, 
at den lustrale bruk er en direkte eetling av salt som offergave, 
og at saltet har skiftet karakter med opfatningen av selve de 

1  Kron, Arch. fiir Rel.wiss. VIII Supl. 32. 
2  Her kan man vel gjenfinde overtro, da brtendte saltkorn anvendes i for-

bindelse med bygmel, d. v. s. netop salt + byg, som vi gjenfinder i de ind 
ledende grteske og romerske offerceremonier (det heter hos Diosk. a. S. 'mot 
troske og oprevet tandkjot).» 

a  Cfr. noget lignende for det moderne Pahestinas vedkommende: Einszler, 
Zeitschr. d. d. Palästinavereins XII 213 (efter Gruppe, Gr. Myth. 893,5). 

Samter a. S. S. 172 f. 
12 — Maal og minne. 1911. 
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aander, det blev ofret til, tror jeg nxrmere at kunne prxcisere 
i det folgende. Ifolge Grimm D. Myth. 4  III 460, stror man i Harz 
tre smaa hauger med salt mellem hornene paa kvwget, naar det 
drives ut om vaaren, «mot det onde oie.» Paa dette sted vii 
jeg gjore opmerlisom paa en overtroisk skik blandt de galiziske 
joder, som anvender 3 gange glodende kul, vand og salt for at 
ophwve virkningen av det onde oie.' — og paa den rolle, som 
saltet spiller i antik tid, hvor det gjx1der at helbrede oiensyg-
domme. Saaledes faar vi i veterinwrboken, som vi kunde fristes 
tilat kalde den, Geoponika XIV 17,1, hore, at saltet brukes 
sammen med honning mot hvit stwr (cf. XVI 6,1 sammesteds); 
dermed stemmer Cato hos Priscian 5 p. 659 (album in oculo 
bovis). Likesaa anbefaler Diosk. V c. 126 det mot svulster i 
kliet. Man kunde vel her ogsaa twnke sig, at der ligger prak-
tisk lwgevidenskabelig erfaring til grund; men den tanke, at 
overtro spiller ind, blir dog i denne sammenhseng overveiende 
sandsynligere. 2  

Saltet brukes forresten i Norge til at stryke paa h.estens 
tfflnder eller i kjorenes mund (Bang, Kr. Bugge). Det skal vel 
ogsaa her fordrive det onde, d. v. s. de onde. Ganske paa 
samme vis kan man endnu smore tjwre og salt paa syke kjors 
tunge («lwgges paa en strompe og strykes over, under og paa 
siden av tungen,» i Tjolling efter Kr. Bugge).3  Denne skik 
maa ha sin lange forhistorie. Ved Aphrodites fest paa Delos 
blev gudindens alter smurt med tjxre, og salt blev indkopt ved 
samme anledning, utvilsomt likeledes som lustralt middel og an-
vendt paa lignende maate (Bull. helihn. 27,71). Og athenerne 
smurte tjoere paa dorpostene ved Dionysosfesten om vaaren og 
ved barnefodse1. 4  Tjffire og salt har gjensidig styrket hinandens 
lustrale kraft. Avgjorende for begges forbindelse er en op-
skrift hos greekerne, bevaret i Geopon. XV 8: held flytende har-
piks og salt ut for at verne huset mot trolddom 5. 

Schiffer, Urquell IV 210 (Zeitschr. f. Volksk. XV 142). 
2  Ilar uttrykket «salt i sure (d. v. s. «rindende» efter Falk og Torp Et. 

Ordb.) eine» noget med den overtro som knytter sig til det onde oie, at gjore? 
Sm1g. Hekseform. nr. 229, 231, 737; nr. 1080: kreaturerne korses med 

tjtere paa panden og ryggen om vaaren. 
SmIgn. Hermes und die Toten 21 f., Samter 156. 
Jeg gaar ikke her nrermere ind paa salt som gives kjorene mot syg-

dommer (cf. ogsa,a «salt i melk», hos Feilberg og i Norge), men vii dog anfore 
Cato tom landbruket» c. 70, hvor det heter: «gi kjorene tre korn salt, tre korn 
rokelse o. a. mot sygdom», cf. e. 73. 
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«1 Kjobenhavn henswttes salt av den som flytter ut av 
en leilighed tu l den som flytter ind» (Feilberg a. S.). Jeg tror, 
vi her rorer ved nerven i saltets magiske betydning : saltet er 
en of fe rg av e tu l aanderne. I dette tilfwlde er det de lokale 
dwmoner som raader grunden, og som man maa staa sig godt 
med, .hvis man vii bo trygt. Skikken maa sees i sammenheeng 
med andre tilsvarende : I Rhinlegnen (dm Bergischen») stror 
bonden salt, aske, korn og urter under grundmuren tu l det nye 
hus, 1 i Eifel-distriktet stror man salt bronden, som man netop 
har gravet op, 2  i den kristne kirke har man ved kirkeindvielsen 
hat salt, aske og vand paa hjornene av alteret o. s. v. Nxrmere 
den kjobenhavnske skik kommer en oplysning om skotsk bruk 5, 
men forklaringexi faar vi forst av en tilsvarende skik hos wal-
lonerne : for de flytter ind i et nyt hus, stror de salt i vxrelsets 
fire hjorner, swrlig naar de tror, det ep ok e r. 4  Og ser vi nwr-
mere paa det rike materiale, som det, Samter i nfflvnte arbeide 
har fremlagt, fremgaar det tydelig, at saltet anvendes med for-
kjwrlighet paa de steder aanderne liker : paa korsvei, clortwrskel 
(i Japan ved begravelser) 5, i sko, i skjulte gjemmer, ja vi kan 
godt ta med baade mund og oren, begge yndede opholdssteder 
for avindssyke usynlige. 6  Vi kan ogsaa foie tu l baade alter (hos 
de gamle) og peis. 

At saltet ogsaa i Norge ikke er ukjendt som offergave, 
fremgaar av den paa adskillige steder iagttagne bruk, at k a st e 
en klype salt paa v ar me n, naar man norer op under gryten_ 
Overlwrer Kr. Bugge, som har gjort mig opmerksom herpaa, 
kan av sine omhyggelige samlinger stedfeeste denne bruk for 
Åker, Opdal, Hadeland, Tjolling, Brunlanes. Den forklaring, 
man har lagt sig tilrette, er, «at det ikke skal bli farlig med 
varmen.» Man er da meget naturlig efterhaanden kommet tul 
den opfatning, at salt bringer ilden til at flamme op, . naar man 
stror det paa varmen (likeledes oplysning av Kr. Bugge) eller «at 

1  Montanus, Volksfeste 18 (eitert efter Zeitsehr. f. Volksk. XV 145). 
2  Sammest>  

Tuehmann, Mgusine VII 235, eiteret hos Samter s. 151, A. 8. 
Efter Samters citat s. 154,6. 
«Strer man salt paa dertrin, kommer en heks ikke over,» Feilberg a. 

viser neiagtig samme opfatning, naar man istedenfor heksen &etter den dede 
eller den onde aand. 

6  Cfr. Hermes und die Toten s. 21, 47 f. 
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kjottet blir mort,2 som det heter i Hekseform. nr. 646 (optegnet 
ca. 1800, Jeloen). Det, man har kastet salt paa, faar man der-
ved magt over (derav vel uttrykket om at fange en fugl ved at 
atm salt paa halen, i Feilberg a. S., at gi kjorne salt om jule-
kvelden for at holde dem tilgaards [Kr. Bugge] o. a.1) Likesaa 
oprindelig ser den skik ut at kaste en klype salt op i pipen for 
at slukke skorstensvarmen (efter Kr. Bugge i Tjolling) — dette 
maa dog vel vare en levning av saltet som offer, likesaavist 
som asken er det, som man efter Hekseform. nr. 1014 kaster 
op i pipen, for man Hytter avgaarde («mot hjemve!»)2. Salt, 
som slippes tre gange gjennem skorstenspipen (Hekseform. nr. 
880), er sarlig kraftig, fordi det er swrlig viet, cf. det salt, man 
har gaat med rundt alteret, smst. 'nr. 660. 'At grakerne og 
römerne kastet korn og salt paa alterilden., passer noiagtig ind 
i denne sammenhang, hvad jeg skal Kille at eftervise utforlig i 
anden sammenhang. — Ogsaa joderne kaster den dag idag salt 
paa varmen mot onde aander. 3  

5. Aanderne er sarlig virksomme paa aarets korteste og 
langste dag. Om julekvelden spa.ar  man av salt (Hekseform. 
nr. 933 c), lagger man salt paa peisen for at skramme bort 
trollkjarringer (i Tjolling efter Kr. Bugge) o. a. «Salt stroes 
om huset Valborg-4  og St. Hansnat for at verge, mot hekser» 
(Feilberg a. S.). 

v.ed do d og begravels e maa man vare forberedt 
paa at mote saltet i sin «lustrale» bruk.2  I det gamle lEgypten 
brukte man salt direkte som konserverende, til indbalsamering ; 6  
i Indien lwgger man endnu i visse egne den &ide paa salt o.s.v. 
Hos romerne har saltet mere utpreeget karakteren av offer. Vi 
meter det paa allesjalefesten, den 21de februar: «aanderne 
kruever ikke meget . . . en taksten omgit med blomsterkranser, 
korn (fruges) og lidt salt, strodd paa graven, kaker i vin og 
lose violer» (Fast. II 537 if. ed. Peter, smlgn. Lyd. de mens. IV 27). 
Salt anvendtes fremdeles, naar hjemmet blev renset efter begra-
velse (cf. den kjobenhavnske bruk, ovf. nr. 3, efter flytning), «brandt 

«St= man salt paa sittende heks, kan hun ikke reise sig,» Feilberg a. S. 
2  Offer tu l ilden smst. nr. 1268 a. 

Chambers, Book of Days 446, Campbell a. S. 11. 
Smlgn. Hekseform. nr. 744. 

5  Se sEerlig Samter s. 152,4; Wuttke § 733. 
V. Hehn, Das Salz 13; derfor var det kanske prestene forbudt. 



Saltet i tro og overtro. 	 181 

grovmalet mel i forbindelse -med salt» (Ovid Fast. II 23), og 
denne bruk maa sees i sammenhwng med den nys nwvnte — i 
virkeligheten falder de sammen : allesjwlesfesten er likesom gene-
ralnxvneren, livori alle de enkelte begravelser gaar op.1  Saltet 
var egentlig velkomment for de lade, s e k u.n dart blev det op-
fattet som avvergende, fordi aanderne derved blev bragt til ro 
og fjernet sig. En tysk skik, som Wuttke § 737 beretter om, kom-
mer ut paa det samme: «i Vogtland og Lausitz gjor man i lik-
stuen, naar liket bres ut, tre smaahauger med salt, feier dem 
ut og kaster soppel og lime ut paa kirkegaarden eller marken 
— saa «kommer ikke den &Ide igjen.» Altsaa: manden blir 
rolig der hvor saltet er. Salthopen betegner likefrem ens dod, 
naar aanderne har rort den, saa i varselskikken om julekveld, 
Norske hekseform. nr. 933 c. 

«Salt og brod er godt mot roskatter,» heter det hos 
kerne, Geopon. XIII 3,1. Disse behandles som egte «sjwledyr», 
som man blir kvit paa samme vis som aanderne. 2  

6. «At spilde salt volder slagsmaal, varsler utroskap hos 
kjeeresten, fattigdom o. a. -- det er synd at spilde salt,» Feil-
berg a. S. 3  Dette hsenger sammen med en skik, som brukes i 
Nord-England og som kanske ogsaa gir os forklaringen : det salt 
man mister, skal man straks kaste over venstre skulder for at 
undgaa ulykke. 4  Venstre side, som den svakere,2  later det til, 
aanderne har srlig lyst paa (smlgn. at ofre fra hoire til venstre 
o. a. i det gamle Indien og Grwkenland): derfor brer man salt 
under venstre arm (Norske hekseform. nr. 376), i venstre sko 
(nr. 375), paa venstre fot (nr. 901, 979, 1021) o. s. v. Kanske 
derfor forklaringen for den omtalte overtro ligger den, at saltet 
hitkalder aanderne, hvis ubehagelige nwrvmr man alene frir sig for 
ved at ofre dem saltet paa reguleer vis. Man kommer uvilkaar-
lig til at twnke paa den sterke exoreismus, som maa til for at 
prwparere saltet i dets kirkelige bruk (der henvises i ritualet til 
Reg. IV 2,21 f.). 

1  Hos romerne er m el og salt ogsaa blit fast offer for penaterne (Hor. 
Carm. III 23,19), Janus o. a. (smlgn. ogsaa Ov. Fast. I 537). 

2  Cf. Flermes etc. 30 if. 
8  Wuttke § 291 og 293. Feilberg eiterer ogsaa Folklore Journ. I 218 

fra det moderne Greekenland. 
4 Henderson, Folk-Lore 121, smlgn. Hekseform. 1019 ff (kaste baklmngs). 
8 Likesaa er ryggen vergelos og yndet av aanderne, som ser, men ikke vii sees. 
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7. Endelig fortjener en gammelgermansk skik at noevnes, 
nemlig at laegge salt ved siden av de barn, som blev sat ut. 
Dette har man opfattet som et ved symbol uttrykt «ske om at 
barnet maatte bli ilive, idet den som fandt det, gav det noget 
derav at smake.1  Det er vanskelig at fri sig for den opfat-
ning, at utsa3ttelsen her, som hos romer-ne og grfflkerne, blev .op-
fattet som en symbolsk begravelse. 2  Saltet kan her felgelig ikke 
forklares anderledes end som ved begravelser: den dede be-
skyttes, aanderne stilles tilfreds, blir ialfald gjort uskadelige — 
alt tu l gavn og beroligelse for de levende. 

Smlgn. v. Hovorka og Kronfeld a. S. I 373. 
SmIgn. Hermes und die Toten 60 if. 



LITT OM TORSDAGEN I NORDISK FOLKETRO. 
Av Reidar Th. Christiansen. 

De store merkedage i aaret, tidsskifter og festdage har altid 
i folkets tro vret omgit av mange eiendommelige skikke 

med dertil horende traditioner. Men ogsaa de enkelte ukens dage 
er blit forlenet med sin swregne karakter. Dagyzelgeriet — den 
tro at dagene selv utover en besteramende indfiydelse paa det 
arbeide som da gjores, er et meget utbredt fenomen. Vurderin-
gen av dagene er ikke lik overalt i verden, da den nemlig ikke 
er noget rent vilkaarlig, men bunder i visse forhold. Den vil 
gjerne engang ha vret uttryk for storre, mere omfattende tanker 
og meninger, men mens disse er svundne, vil skik og bruk ha 
fastholdt deres spor nedover i tiden, omend svakere og svakere 
jo lTnger man kommer fra det oprindelige. 

Hos de nordiske folk er det swrlig torsdag som blandt ukens 
dage indtar en sa9regen plads. Den• rangerer her ofte likt med 
sondagen, der som helligdag altid vil indta en swregen stil-
ling. Der foreligger i nordisk tradition et rikt materiale, som 
belyser dette forhold. En sammenstilling av disse trwk har man 
i den indholdsrike artikel «Torsdag» i hefte 34 av H. F. F e il-
ber g s : Bidrag til en ordbog over de jydske almuesmaal. 

I de rikholdige Storakers samlinger, som desvxrre endnu ikke 
er trykt, men ligger i manuskript paa universitetsbiblioteket i 
Kristiania, findes ogsaa en hel rwkke trwk, som belyser denne 
torsdagens eiendommelige stilling. En fremstilling av disse i 
sammenhwng med trwk av det fra de nordiske lande tidligere 
kjendte stof, hvortil Feilbergs ypperlige sammenstilling gav en 
bekvem adgang, syntes da at maatte kunne ha sin interesse, selv om 
den ikke kan gjore noget krav paa fuldstoendighet. 
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Man synes inden disse overleveringer at kunne sondre mel-
lem forskjellige lag; dels er det betr ag tnin. g sula at en av selve 
torsdagen, dels er det skikk e som knytter sig tu l den. 

Mest utbredt moter man den betragtning at torsdag er den 
rette dag for utovelsen av al trolddom og hemmelige kunster. 
Denne tro er kjendt fra alle de nordiske lande. Fra Danmark 
beretter II. F. Feilberg' : «Naar man vii soge raad mod syg-
domme og alt ondt, er der visse tider, hvor alle midler er kraf-
tigere end ellers, saaledes om torsdagen». Fra Sverige meddeler 
HyMn Cavallius 2: 'Alla läsningar och signerier mot forgering, 
trolldom och andra onda inflytelser ha,fva varit öfvade på, torsdags-
qvällen». Ogsaa i Norge findes paa mange kanter den samme 
tankegang. Det er torsdagskvelden en skal fremmumle signerier, 
heter det fra Hedemarken8. I formularer er derfor meget ofte tors-
dagen, specielt torsdagsaften, nwvnt som det rette tidspunkt tu l at 
anvende dem, saaledes er i Bangs samlinger torsdagen nmvnt i de 
fleste formler som skal brukes for at finde ut en tyv, eller faa stjaalet 
gods tilbake 4; likesom det ogsaa er en torsdagskveld en skal 
mane frem djxvelen 5. Noget tilsvarende findes ogsaa i danske 
trylleformularer 6. Fra Sverige berettes det samme: «Gack ut 
en torsdagsqväll . . . », begynder en signeformel hos Hylt6n Ca-
vallius 7. Skal man indgaa forbund med den onde, skal man 
gaa ut en torsdagsaften paa en korsvei 8; og skal en signing mot 
rotter og mus virke, maa den heses paa en torsdag 2. Endnu 
kraftigere blir naturligvis formler som anvendes paa aarets hellige 
torsdage, skjaartorsdag eller himmelfartsdagen 10. For alt som har 
med troldskap at gjore er torsdag den rette dagen. Da faar en 
Svarteboken, heter det fra Valdres. Vii en skåle sig en huldre-
hat, heter det andenstedsfra, saa skal en paa torsdagkvelden 
gaa tu l et sted hvor en vet der er underjordiske, og si: «La mig 
faa den gamle bedstefarshatten din»; man maa ha med et lam 

H, F. Feilb erg : Dansk Bondeliv. II pag. 166. — 2  Hyl ten Ca-
v allius: Wärend och Wirdarhe I § 43. (Se ogsaa II tillEeg tu l § 43). - 
6  Det norske materiale er, hvor intet andet er anfort, hentet fra Storakers sam-
lingen — 4  Se A. Chr. Bang: Norske hekseformularer og magiske op-
skrifter. Gruppe 4-6. Nr. 1381 a.b.c, 1382, 1383, 1385, 1391, 1392 e, 1394 
a.b, 1396 a.b, 1399, 1401, 1403 b. — 6 Sammesteds nr. 1448, 1454, 1455. - 
6  Se f. eks. i Lo r en tz ens samling av signeformler i Samlinger tu l jydsk 
historie og topografi IV, nr. 6, 8, 9, 19, 56, 66, 82-84, 112, 113. — H. Ca-
vall.: W. o. W. I 421. — Sammesteds I 219. » Sammesteds I 424. — Se 
f. eks. E. T. K ristens en : Jydske Folkeminder VI 341. 
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eller en sort kat at gi isteden 7. Det er ogsaa torsdagsaften en 
skal gaa tu l nokken for at here at spille av ham, heter det fra 
Swtersdalen. 2. Det er da en skal swtte ut mat tu nissens, og 
det er gjerne da de underjordiske feirer bryllup og fester 4. — 
I det hele er det gjerne torsdag at trold er ute. Swrlig finder 
dette sted i en hel rffikke av eventyr, hvor troldene gjerne viser 
sig paa torsdagskvelden. Da henter hvitbjornen sin brud 5, trol-
det kongsdatteren. Da er bjergmanden ute, da kaster svane-
jomfruen for en kort stund sin fugleham og kan fanges 6. 

Det ligger paa samme linje naar ogsaa den evne at vare 
synsk, og at vare beskyttet mot troldskap er knyttet tu l tors-
dagen. Saaledes har det sin betydning at vwre fodt paa en 
torsdag. Ingen kan faa bugt med den der er fodt paa en sondag 
eller torsdag, heter det fra Lister. Det er vel samme betragt-
ningsmaate som ligger tu l grund, naar det andensteds heter 
at sondagsborn og torsdagsborn er fri for al troldskap. Ganske 
paa samme vis heter det fra Sverige, at torsdagsborn fremfor 
alle andre har evnen tu l at se «gastar och gengångare», likesom 
de ogsaa kan «forgöra drakar som ligga på medel» 7. Merkelig 
nok heter det fra Danmark at barn som er fodt paa en torsdag 
ikke skal leve lffinges. 

Alleslags tegn og varsler faar ogsaa en seerlig betydning, 
naar de indtrxffer paa en torsdag. Dromme fra torsdagsnatten 
er sandspaadde (fra Valdres); at drotame tre torsdagsnffitter om 
en pike betyr, at hun skal bli ens kone 8. Vil en se sin tilkom-
mende, skal en swtte sig ved et vindu i nederste etage 3 tors-
dagskvelder i rad og spise 3 sild og 2 poteter hver gang. Fra 
Senjen heter det, at hvis man tre torsdagskvelder efter hverandre 
gaar ind til et 'lik, saa kan man «se tyven». Fra Sverige heter 
det at en kan finde ut troldkjrnrringer, hvis man en torsdags-
aften brwnder 9 slags ved paa en korsvei, hvor intet lik har 
faret. livis en smed, heter det likeledes, tre torsdagskvelder 
naken smir en kniv, saa kan han med den finde ut om der 

i Se ogsaa A sbj 0 rnsen: Norske huldreeventyr og folkesagn 105. — 
Lignende fra Sverige: A fzelius: Svenska Sagohäfd. 172. — A. sbjornsen 

N. H. o. F. 77, 79. Faye: Norske folkesagns 43, 53. — 4 Faye s. 21. - 
Asbjeornsen og Mo e: Norske folkeeventyr (1896) II s.48. — 6 FIofberg: 

Svenska folksägner 160. — H. Cava 11. : W. o. W. I § 43 og pag. 306. Se ogsaa E. 
W igs tröm: Folkdiktning ete. upteeknad i Skåne I 230. — 8  E. T. Kristensen: 
J. Folkem. VI 254. — Om torsdagsdromme se Kr istense n: Danske sagn 
VI 97, 20, 23 og E. Wigs tr ö m II 275. 
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er troldskap i smerret. Er det saa, da vii der nemlig vise sig 
blod, naar en stikker denne kniven i smorretl. Det kan jo synes 
merkelig at torsdagen foruten at vxre den dag, da de magiske 
krwf ter er mest virksomme, ogsaa er mest virksom, naar men- 
neskene vil beskytte sig mot dem; men det synes at forholde sig 
saa at torsdagen eker menneskenes kraft, dor dem tu l herrer 
over de magiske krwfter baade tu l at bruke dem og tu l at be-
skytte sig mot dem. Det er samme tankegang naar det heter 
at det er paa torsdag en skal line det som er bundet av trold-
skap. Det er da man skal ringe med kirkeklokker for at fri ut 
dem som er bergtat 2, og det er da en kan bli kvit de byttinger 
troldene har prakket paa en. Paa torsdag, heter det fra Dan- 
mark, kan en bli kvit byttinger, hvis man tre torsdagsmorgener 
i trxk har feiet dem langs stuegulvet3. Lignende tro kjendes og-
saa fra Norge 4. Det er ogsaa torsdagskvelden at de nedgravne 
skatte lettest lar sig bringe frem 5. 

Hvis en altsaa gir sig av med de magiske kraefter, vii 
bruke dem eller verge sig mot dem, er torsdagen den rette dag. 
Men dette vii jo altid bli ved mere specielle anledningen Et 
andet lag av forestillinger og skikke viser at torsdag indtar en 
sfflrstilling ogsaa i det daglig e liv; idet den nemlig indvirker 
paa de almindelige gjoremaa1 og bestemmer hvad der skal gjores 
og ikke gjores. Nogen konsekvens i disse anskuelser findes vel 
neppe, dog har de overVeieitde en negativ karakter o : de bestem-
mer hvad .der ikke skal gjores. Der fin.des nok endel meddelel- 
ser, som gaar i motsat retning, at torsdag er en «heldig» dag; 
saaledes naar det fra Gausdal heter, at torsdag er den dag det 
er bedst at holde bryllup paa 6. Som oftest er det dog ander- 
ledes. Intet vigtig maa foretages paa denne dag. Man maa ikke 
holde bryllup (Id, Asker, Gudbrandsd., Buskerud, Nordmore, Man-
dal) ; heller ikke barnedaab (Id), da det ellers vii gaa barnet ilde. 
Man maa ikke fiytte i ny tjeneste torsdag, for da gaar det galt 
(Mandal). Likedan heter det fra Sverige: «Hålles flyttegilde på 
måndag eller thorsdag, så blir den nya tomten icke lycklig» 7. 

H. Cavall.: W. o. W. II Tillseg XVIII. — 2 Se ogsaa: E. Wigström 
I 234. Asbjornsen N. H. o. F. III 154, 189. — s  E. T. Kristensen: 
J. Folkem. VIII p. 24. — 4  Asbjornsen: N. H. o. F. II 154. — 5 Sammesteds 
I 142, 143, 144. Kristen sen: D. Saga II 137, III 474. — 	Sammenlign 
hermed naar det fra Danmark heter, at torsdag skal frieren komme og hente 
piken. Grundtvig: Gl. D. Minder H 107. — 7  H. Cavallius: W. o. W. 
I. 306. 
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Heller ikke bor man, meddeles fra Sverige, paa torsdag begynde 
med «byggen och andra stora företag» — likesom det den dag er 
uheldig at tfflnde paa kulmiler 1. — Intet bor heller swlges paa 
en torsdag 2. Man bor heller ikke slippe ut kjorene paa en tors- 
dag, siges det i Aamot i Osterdalen. Det samme meddeles fra 
Larvikskanten, idet det dog her motiveres med at denne dag er 
kjoddag; vilddyrene er da for slemme med buskapen 3. 

Torsdag bor man ikke klippe sine negler, heter det fra Sve- 
rige 4, dem bor man efter folks mening paa flere steder i Norge 
(Salten f. eks.) i det hele nodig klippe om kvelden. Fra Man-
dalskanten heter det: 

«Kveldskaarne negler og nordkjwmmet haar 
faar ei ro i kjerkegaard». 

Baade fra Sverige og Norge kjendes den tro at det er sr- 
hg galt om torsdagen at drive paa med noget arbeide, der er 
forbundet med en omdreiende bevxge1se 5. Dette gjx1der srlig 
torsdag aften. Da maa der ikke spindes, efterat kjorene er stelt 

Gudbrandsd., Sondhordl.), eller efterat kveldsmaten er 
spist (Nordmore, Strinden). Man vilde begaa en stor synd om 
man gjorde det. Storaker fortxller om en kone i Solor som en 
torsdagsaften vaaget sig til at smtte sig paa laavebroen og spinde. 
Da kom der en stor natteravn flyvende og satte sig til at «spinde» 
like ved hende. Konen trodde det var trold eller varsel, skiftet 
at spinde og turde aldrig mere gjore det om torsdagskvelden. 
Fra et andet sted berettes at en kone som hadde spundet tors- 
dagskvelden, blev nodt til at se paa at rokken hendes gik av sig 
selv hele natten efterpaa. Vwrre gik det et andet sted. En pike 
hadde ofte vret saa letsindig at spinde paa torsdagskvelden. 
Efter sin dod kom hun en nat til sin yngre mister og sa, idet 
hun rakte frem sin ene haand: 

«Her ser du hvad jeg har vundet 
for hver torsdagskveld jeg har spundebt. 

Men den haand hun rakte frem, var blodig. Fra andre steder 
heter det at hun la en blodig finger paa ruten. H. Caval- 

1  smst. — 2  E. Wigström: II 145. — 8  Vel en reminiscens fra katolsk 
tid. Torsdagen set i motKetning til fredagen, den nreste dag, der jo er faste-
dag. — E. Wigström: I 125. —II. Cavall.: W. o. W. I §- 43. Se 
ogsaa E. Wigström I 127. Nicolais sen: Sagn og Eventyr fra Nordland 
1 80, III 14. 
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lins meddeler den samme historie fra Sverige. Ogsaa her kom-
mer piken igjen, viser frem sin blodige haand, idet hun siger 
«Se hvad jag vann, för det jag torsdagskvällen spann» Man maa 
ikke spinde torsdag, heter det endvidere fra Sverige, for da faar 
troldkjmrringene magt over linet, likesom da ogsaa sauen.e paa 
gaarden vii faa «kringsjukan» 2. Det som er spundet paa en tors-
dagskveld, er det litet gagn ved. Det heter da ogsaa fra .flere 
steder at de baand hvormed Kristus var bundet, var spundet en 
torsdagskveld (Valdres, Sondhordland, Vmrdalen, Sondfjord)». Det 
heter ogsaa undertiden at alt omdreiende arbeide er forbudt. 
Borer man med en naver paa en torsdag, heter det fra Sverige, 
og en ko gaar over spaanene, da faar den en sygdom i klovene, 
og kjorer man med en vo' gn over akrene paa en torsdag, saa vii 
swden bli odelagt av mark4. 

Endel av disse bestemmelser om hvad der ikke maa gjores 
en torsdag, gjoelder som nmvnt sondag og delvis ogsaa lordag, 
som paa grund av sin sammenhmng 'med helligdagen fik endel 
av dennes karakter. At nu paa den anden side disse trwk gjl-
der torsdagen, synes at forutsa3tte at denne dag ogsaa engang 
har hat karakter av helligdag. Dagen torsdag var jo Tors dag 
og har da vel engang staat i en speciel forbindelse med ham, 
vret viet tu l ham. Spor av et slikt forhold findes i alle de nor-
diske lande, spor, som da synes mere eller mindre klart at 'ha 
sammenhmng med en fordums helligholdelse av dagen. Tor var 
vel en av de mest populwre gudeskikkelser i tro og kultus, de 
mange person- og stedsnavne som er dannet ved sammenswtning 
med Tors navn vis& dette. Tor var verner for livet og dets 
goder baade i hjemmet og i bygden. Han var «menneskelivets 
Wurr, den gud, der skjffirmer livet og vaager over dets uforstyr-
rede lykke» 5. 

Spor av en slik helligholdelse lar sig paavise. 

1  H. Cavall.: W. o. W. II. Till. tu l § 43. Den samme historie berettes 
ogsaa fra Danmark; men her er det paa lordag af ten piken har spundet. 
Her siger gjengangersken: 

«Se syster min hvad jeg dog vandt 
fordi jeg loverdags aften spandt». 

Se E. T. Kristensen: J. Folkem. VIII 393. 
» H. C av all. I § 43. — » Det klinger som en spiritualiserende omtydning 

av dette naar det undertiden heter at Judas spandt rzenker mot Kristus en 
torsdagsaften (Sondmore, Sondfjord). —H. C av all. II. Tillseg til § 43.— »Henry 
Petersen: Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gadetro i Hedenold pag. 55. 
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Hammond omtaler i sin missionshistorie et visitasmote i 
Finmarken, hvor endel mwnd fra bygden blev utspurt om for-
holdene der paa stedet, swrlig om der i det distrikt fandtes noget 
trolddom eller slikt. De svarer da «att efter noieste ransagelse 
(var) aldrig andet befundet, end at sligt djoevelens vwsen var bort-
kastet, som og den overtro at helligbolde torsdagen» .1. Anden-
steds fra faar man ogsaa hore om denne skik deroppe i Fin-
marken, hos lapperne, hvis gud Hora-Galles s'varte til nordmwn-
denes Tor. Han, mente de, .skulde gi dem lykke paa jagt og 
bevare dem og deres rensdyr mot ulv og bjorn, «hvor udover de 
med stoer Ifrighed holder endnu, den Dag i Dag, er Thors-Dagen 
helig, og vii 	gjore visse Gierninger paa den Dag, 
ligesom mand veed a den Superstition endnu fuldkommelig re-
gierer hos mange gemeene og eenfoldige Folk baade i Dan-
mark og Norge, ja vel ogsaa udj Tyskland og anden steds, at 
der er visse Gierninger de tager sig med gläd vare for ikke at 
skall giore om Torsdagen . . .» 2. I samme forbindelse berettes 
om en lap som hadde hat en samtale med Hora-Galles, hvori 
denne paa det sterkeste hadde beklaget sig over at hans dag ikke 
lxnger blev helligholdt. 

Fra Hardanger beretter Hankens om endel meninger og 
skikke som synes at vise gammel sammenlueng med Tor, som 
den beskyttende. Det gjwlder her et mystisk voesen som kaldes 
«G ar v ö ren». Det var almindelig at hver storre gaard hadde 
sin. Ingen fik nogengang den aer e at se ham ; men man var 
allikevel overbevist om at han var tu. Han hadde storst andel 
i gaardens velstand og trivsel, og derfor maatte han ogsaa vxre 
godt stelt. Paa loftet maatte der altid staa en opreid seng tul 
ham, som ingen maatte ligge i. Forsokte nogen det, •gik det 
dem galt. liver torsdagskveld maatte mandfolkene holde sig fra 
alt arbeide og iagtta den hoitideligste taushet, for ellers kunde 
man -utswtte sig for at Garvören romte sin vei og det vilde vare 
et stort tap. Fra Kvinherred beretter samme forfatter at ingen 
maatte forstyrre Garvören med at spinde torsdagskvelden. Endnu 
bruker gamle kjrringer at swtte rokken sin paa et aaklx forat 
den ikke skal larme 3. 

Hammond: Missionshistorie Cap. VI § 11. — 2  Kildeskrifter tu l den 
lappiske Mythologi ved J. Qvigstad (Det kg!. norske Videnskabers Selskabs 
Skrifter 1903 No. 1) pag. 7-8. —  8  Th. S. Haukena3s: Natur, Folkeliv og 
Folketro i Hardanger VI pag. 233, 209. 
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I Sverige synes sporene i skik og bruk at vwre klarere, idet 
traditionen her delvis er knyttet tu Tors navn. Endvidere frem-
trwr her klart den tro at guderne paa helligaftenen traadte i 
forbindelse med sine dyrkere. Det er ikke altid speeielt Tor, 
men snart en anden gud som mevnes, og snart har spokelser og 
trold indtat de gamle guders plads, men under alt dette synes 
der at vxre en levning av troen paa gudernes virksomme nrvwr 
paa torsdagskvelden. Der skal man «hålla Thorshälg» om tors-
dagen, da skal stuen vwre feiet, og mat og drikke vare sat frem 
paa bordet 1. Da kan det nemlig hwnde, at guderne er ute. 
Derfor bor alt arbeide vTre slut, og rokken sat paa bordet. Er 
den forhaanden, saa spinder Thoregud og Frigge paa den om 
natten. FIvis ikke stu.en er feiet, saa gaar det galt, da maa Frigge 
besorge det selv. Ogsaa Odin besoker bonderne om torsdagsaften 
og gir dem penger. I 1632 blev en mand lamt, fordi han den 
kveld hadde indladt sig med Odin. Rudbäek beretter om disse 
bese& : Der skulde lages istand en stue, hvor bordet var doek-
ket, og hvor Odin kunde faa vxre uforstyrret. En som hadde 
kiket paa ham, kunde fortffllle at han hadde lange horn. Ja, 
Cavallius kan berette om to rike bonder i Westbo herred, som 
Odin endnu i vor tid besokte om torsdagskvelden. 

Tor var ogsa,a beskytter av samfundets liv. Et spor av dette 
synes at foreligge i den forbindelse der var mellem hans dag og 
tingene. Altinget skulde vies en torsdag. Gulatinget skulde 
begynde en torsdag. Henry Petersen har anstillet undersokel-
ser for Danmarks vedkommende, og viser hvor ofte torsdagen 
har vret tingdag. For Sjw1lands vedkommende var av 24 ting 
de 15 paa en torsdag, paa Laaland av 3 ting de to paa tors-
dag o. s. v.2  

Torsdagens swrstilling er altsaa en folge av at dagen en-
gang var helliget guden Tor, hvad der ogsaa fremhwves i de 
fleste av de eiterede verker. Nfflrmere eller fjernere staar da de 
traditioner som knytter sig til dagen, i forhold til dette. I Sve-
rige er endnu leilighetsvis guderne ute og fwrdes ; men sporene 
gaar videre ut, idet kristendommen har skjovet det hele over 
i et andet plan. Det gamle taenkeswt er der dog som en under-
grund, der gir sig uttryk i skik og bruk. Det blev ikke lwnger 
guderne man fik forbindelse med, men deres arvtagere, alslags 

H. C av al : W. o. W. I § 43, II Tillag, hvorfra de folgende trick er hen-
tet. — 2  Se Henry Pe te rs ens ovenfor ntevnte bok pag. 66, 69. 
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trold og skromt. Deres dag var vel ikke henger almindelig 
helg, men tilbake staar at det dog er visse ting, som ikke da 
bor gjores. 

Torsdagen delte skjEebne med de andre dage, da den indtok 
sin plads i dagvxlgeriets system; men den sffirlige plads den fik, 
skylder den sin sammenhxng med leengst forsvundne tiders stern-
ninger og tanker. 



JOTNARNE OG JOLI. 
Av Knut Liestol. 

For oss stend joli som ein gledefest ; til den knyter det seg 
minnet um ljose hugnadsstunder. Det ser difor underleg ut 

at mest all den ovtru som knyter seg til joli, hev ein myrk og 
uhugleg daam. I sitt store verk «Jul» hev H. F. Fe i Ib er g 
skildra alle dei yvernaturlege magter som er aa vange i joli. 
Ute i det loyndomsfulle jolemyrkret ferdast det aander og alle 
slag vette og skaper uhygge og fxlska ikring seg. Joli er i den 
norske ovtrui ikkje ei gledetid, men ei rxdsletid. Grunnen til 
dette er at det i joli hev gjenge inri ein dodsfest, ein fest for 
dej avlidne, som sjolve var til stades og aat og drakk til liks med 
dej andre i sin gamle heim. 

I all den yrande mengdi av vette som er ute og ferdast i 
joli, er det eitt slag som den vanlege norrone folketr ui ikkje for-
tel noko vidare um i sama,nheng med joli. Det er j ot n arn e 
og tro lli. Feilberg segjer : «Saa er det jwtterne, disse uhyre 
store skikkelser, plumpe og uformelige, men dog godmodige tillige. 
I det store sammenspil mellem mennesker og morkets skikkelser 
ved juletid har de kun liden plads». Um trolli (som ein elles 
'ikkje alltid kann halda ut fraa jotnarne) segjer han: «de er 
kun lidet fremtraedende hvor det gjwlder julemorkets gru» 
(Jul 11 56). 

Dette vert underlegt naar ein tenkjer etter kor mykje den 
norrene folkewtti hev havt aa fortelja um jotnar og troll, og 
kor djupt fyrestellingi um deim hev site i folks hug ned gjenom 
tidi. Me skal difor sjaa nwrare paa dej domi me royneleg 
hev paa at joli og jolemyrkret er sette saman med. jotnarne og 
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jotunverdi. Me skal daa fyrst taka dej domi som Feilberg nem-
ner og sidan korna med nokre som ikkje er medtekne i Feil-
bergs bok. 

Feilberg segjer : «Fra sagatiden er der beretning om at 
jffittekvinden fffirdes i julemorket og glor ondt. Saa holder jeette-
folket forresten deres gilder i den samme tid som kristne men-
nesker. Paa den ensomme o i Vänern udbrod jeetten i somwn-
denes paahor : 

ar Högsäter Gäll 
i Kroppe fjäll 
där har jag spisat mång .Tulaftes-quäll». 

Undertiden er mennesker tilstede, men det forekommer mig 
at jeettefolket i det store og hele passer sig selv og ikke dor 
forsog paa at forstyrre menneskers juleglEede». I merknaderne 
side 334 nemner daa Feilberg ein. 15-20 dome paa dette ; dej 
er tekne or folkesegner og fornaldarsogor, or pwttir og tillegg i 
fornaldarsoge-stilen tu l xttesogor. 

Or fornaldarsogorne kann ein attaat dei domi Feilberg hev, 
nemna Egils saga ok Åsmundar (Fas. III 371). Egil og Aasmund 
leitar etter kongsdotterne. Dei gjer avtale um leitingi i joli og 
fer so tu l Jotunheimar. 

Mange islendske eventyr (og nokre segner) fortel um troll og 
jotnar som er ute i joli og tek menneskje med seg til 
Ein vii finna mange (bine i Amasons islenzkar pj66sögur og 
oefintfri: 

par bjö dgur ein i helli i glitifrinu ok nam Mm burtu 
hverri jölanött efnilegasta manninn i Laugardalnum (isl. j. 
I 151). 

Köngur hafbi ått fimm dEetur. En tveer seinustu jölaneetur-
nar höfbu tvwr peira horfi5 sin hvora nött (isl. 14 II 472). 

Sjaa ogso isl. pj. I 154, 160, 197, 200, 208, II 384. 
Med fornaldarsogorne heng det saman mange norske og feer-

oyske folkevisor, og so nokre svenske og danske folkevisor som 
er komne fraa dej normale landi. I desse visorne vii ein ofte 
finna at jotnarne er ute i joli, og ikkje berre det, men ogso at 
joli er den tidi, daa kjemporne dreg ut til trolleheimen og stri-
der med jertnarne. 

13 — Maal og minne. 1911. 
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Den norske visa um kappen Illugjen fortel: 

Liti var ho Hilleliti, 
kom burt ej jolenott ; 
de va den gamle gyvremoiri 
ho stal henne burt so skjott. 

I visa um Aasmund Frwgdegjwvar fortel gygri : 

De va kji ifjor, i fyrre floren 
uti sankt Olavs velde, 
daa eg sille livi av kongjen taka 
so seint um ein joleftas kvelli. 

Hemingen kjem tu l gygri um jolekvelden : 

Eg helsar deg gamle gyvramor, 
ma nasann du rorer i bronno. 
Du laaner meg hus i denne nott 
so seint tim joleftans 

Rolv Gangar kjem tu l trolleheimen ei jolenatt (Landstad: 
Norske folkeviser s. 43). 

Av samanhengen og av parallelvers i andre visor kann ein 
skyna at det er i juli at Steinfinn Fefinnsson er ute og leitar 
etter sine «systane tvo — dej 	upp-aa Skomeheiar». 

Like eins i dei fcereryske trollvisorne: Kappin Illugi hev : 

tti sigldu fimtan skip 
eina jöla nött, 
göta ej tann eldin sökt, 
ä lugahi hja, flaghum hatt. 

Brilsa-jökils kvw5i som fortel um striden me5 rysen Bruse, 
byrjar so: 

Ta ö var tim eina jöla tiö 
hundar föru i bond, 
har kom gongukall gangandi, 
bar hökjn tuidir hond. 

«Gongukallen» fr Asbjorn tu l aa vaaga seg mot Bruse, og 
vers 7 segjer: 

_isbjörn letar sr bussa smiba 
vEena og so friöa, 
kvittar nog vi Herjalond, 
hesi jölini läa. 
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I Ormar Torolvsons kwede er det i joli at dei dreg mot den 
grimme rysen Dollur (Fadroske kvwder II s. 3( if.). 

I Gongu Rolvs kvxde byggjer dej 

	 ein feigan knörr 
måna fyri jöl 

og i joletidi er det daa at Rolv kjem til risarne. 
I fleire visor er ikkje joli nemnt beintfram, men jotnarne er 

serleg knytte til myrketidi paa aaret. T. d. i dej fxrelyske hl- 
mars poeter A: 

G'evib 44 og lYbib å, 
so taki eg til orba: 
Mimar nevni eg kongin tann, 
ib reebur for Botni norbur 

Mimar skundar sini ferb, 
segl vant hann i topp, 
si(g)ldi so å suburland 
tå dökku vetrarnött 

eller som i parallelverset : tå högu vetrar Uh. 
Ser ein nwrare paa desse demi, so vii ein finna at dej ikkje 

seend som Inne paa ej fast og aalmenn folketru og at berre faa 
av deim er henta fraa folke segn i. Dej er mest allesaman henta 
or den friare folk ediKtingi, fraa folkevisa, eventyr og forn-
aldarsaga, d. v. s. det slag av folkedikting som hev fenge si 
faste kunstform. Som me sidan skal sjaa er det ein litersar saman 
heng millom desse forteljingarne. Dimest vii me finna at desse 
sogorne serleg helyrer dej norrene landi til. Og endeleg at dej 
hev sitt upphav i den seinare millomalderen mest alle saman. 

Vender me oss mot dej eldr e forteljingarne me hev um_ 
jertnar og troll, so vii me finna at det ingen serskild saman-
heng er millom deim og joli eller jolemyrkret. Forteljin-
garne i den eldre og den yngre edda og i dej eldste sogorne 
veit inkje aa melda um slikt. 

Den heidne diktingi saag ingen serleg samanheng millom 
joli og jotnarne. Men den kristne tidi hev ej lang rekkja med 
diktingar um dette emnet. Korleis kunde dej daa i den kristne 
tidi skapa ej ny dikting um eit sovore emne? Korleis kunde 
ein fest som var til minne um at frelsaren vart fodd, verta den 
tid daa menneski hadde sanakvwme med jetunverdi, med dej 
vonde magterne i den gamle gudetrui ? 
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Ein hovudgrunn synest aa vera at det i folk e trui he v 
runne fleire slag vette saman og laant drag av ein-
annan. I den heidne tidi var det fast tru at dej avlidne var 
ute i den myrkaste tidi paa aaret. I dej gamle sogorne hev me 
fleire forteljingar um korleis dej avlidne gjeng heimatt i joli. 
Tanken. um serskilde bustader for dej avlidne var ofte uklaar, 
og fleire meiningar synest aa ha havt raaderom. Det var fleire 
lag i folketrui: fraa trui paa at dej daude budde i haugen eller 
i fjellet og tu l trui paa at dej var i Valhall eller hjaa Hel. Men 
daa kristendomen vart innford kom han med ej klaarare utforma 
liera um livet etter dauden. Han vilde ikkje kjennast ved noko 
anm enn at Sjffilern.e var i himmeriket eller helheimen. 1 millom-
alderen var tanken sterkare vend mot livet paa hi sida gravi 
enn no, og forteljingarne um korleis dej avlidne hadde det var 
umstendelege med mange skarpt utforma og konkrete drag. Me 
treng berre minna um den store visionsliteraturen som blomde 
upp i Vest-Europa etter aar 1000 og som i Norig hev skapt eit 
slikt storverk som Draumkvwde. 

Soleis miste trui paa at dej daude for ikring i j olemyrkret 
det fotfeste ho hadde i ein religion som folk ope vilde ved-
kjenna seg, og ho vart trengd mykje attende, daa visst hjaa dej 
som for med aa setja saman forna1darsogor og dikta folkevisor. 
Det var folk millom dej fremste i landet, lendermenn og syssel-
menn. Folkevisorne sjolve viser ofte at diktaren av dej maa ha 
kjent den og den formingi av den ogde n gamalnorske soga. 

Trui paa at dej avlidne ferdast ikring i joli seig meir att-
ende, og dei avlidne kunde daa lettare verta samanblanda med 
andre vette i ovtrui. Men alt fraa den eldste tidi er j otn ar ne 
og dei avlidne knytte saman. I Skirnesmaal er Jotunheimen 
skildra som ein daudeheim. 

«Kvaare er du feig 
eller framfaren alt?» 

spor hjuringen Skirne, daa han kjem til Gymesgarden. Daude-
heim og tusseheim flyt saman. i Fjolsvinnsmaal. Det. er trulegt 
at jotnarne sjolve upphavleg var likdwmonar og soleis beintfram 
etter si gjerning knytte tu l daudingverdi. (Sjaa Sehoning: Dods-
riger i nordisk Hedentro. Studier fra Sprog- og Oldtidsforsk-
ning 13). Nettupp i den folkediktingi det her er tale um: for-
teljingarne i fornaldarsogor, folkevisor og (helst islendske) eventyr 
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um saankveeme med jotunverdi er det me hev det draget at jet-
name et folk, og at dej kjem jolekvelden og tek deim med seg 
til helleren eller, til jotunheimen. Det er i dej norrone landi 
der desse forteljingarne er kjende, at me enno hev folke s eg n er 
um jeftnar som et folk. 

Baade dej avlidne og jotnarne heldt til i berg. Trui paa at 
jotnarne held til i berget er det vanlegaste enno og hev vore 
det vanlegaste so langt attende som me veit um. Dej var berg-
Har, bergrisar. TJm trui paa at dej avlidne gjekk inn i fjellet 
hev me ileire vitnemaal fraa den norrone literaturen. Etter-
komarane av Aud den grunnrike trudde at dej etter dauden 
skulde gaa inn i Krossholar. I Eyrbyggja trur Torolvs mtt at 
dej skal gaa inn i Helgafell. Landnaama fortel at Seltore og 
det heidne skyldfolket hans for inn i pörisbjorg. Njaala fortel 
at trollmannen Svan gjekk inn i Kallakshorn o. s. b. (Sjaa 
Maurer Bekehrung I 94 II 89). 

Dej daude ferdast ute herre i myrkret. Naar hanen gjel 
maa dej sefkja attende til sin rettelege bustad. Vegen til Hel 
ber «ni6r ok norr». Trolli og jeftnarne toler heller ikke ljoset 
etter den vanlege folketrui. Um dej vert «daga uppe», gjeng 
dej i stein. I den seinare millomalderen tenkte dej seg at jot-
name heldt til langt mot nord i «Hafsbotnar», i «Trollebotn» 
«der ingja soli skin», eller paa Skumeheii «ved heimsens ende». 

Trui paa at dej avlidne i sume hefve gjekk heimatt heldt 
seg, men det var ikkje lenger det vanlege, det som folketrui 
gjekk ut fraa ; det vart det sporadiske, det einstalra, sovore som 
det gjerne knytte seg segner til. Dej som her i livet hadde gjort 
noko gale gjekk heimatt, so del kunde faa retta paa det. Like 
eins dei som var tekne av dage med vald og svik. Me kann 
sjaa skiftet i trui so greidt i dej skiftande meiningar som folk 
hev havt um oskoreii. Fyrst var det ein sjmleher med ein forar 
som henta sjwlerne til daudeheimen. Men no hev den trui kome 
upp at i oskoreii er det berre slike som ikkje hev gjort mykje 
godt nok til aa koma til himmeriket og ikkje vondt nok til aa 
koma til helheimen. Det er bene undantaki som er med. — I 
kvart einskilt hove maa det daa ej motivering til. For kvar 
gong me hoyrer um at ein avliden gjeng heimatt maa der vera 
serskilde fyresetnader til aa tyda dette underlege. I den form 
som forteljingarne um aa ganga heimatt soleis fekk under kri-
stendomen laag det fro til episk dikting. 
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Attergangarar og folk som jotnarne hadde teke til seg, fekk 
sjolve noko av jotunlaget. Dej vart trollslege, kjempelege og 
vanskapte; dej vart °verlag sterke og faarlege t. d. Glaam i 
Grettissaga. Som Maurer (Bekehr. Il 85, 97) hev peika paa, 
vert dej som er drepne av vonde vette, vonde sjolve og freistar 
aa gjera menneski mein. Liksom jotnarne kann desse atter-
gangarane verta drepne og ,maa soleis beintfram reiknast til 
meinvette og ikkje til aander. Skildringarne av strid med atter-
gangarar og haugbuar likj est i mangt og mykje paa skildringi 
av strid med jetnar i hellerar. 

Men paa hi sida maatte denne samanblandingi med dej av-
lidne ogso fora til ej samanblanding med huldrefo lk et, som 
sjolv ikkje er anna enn sjoelerne av dej avlidne. I den norrone 
folketrui hev bergfolk, huldrefolk og jotnar runne mykje saman. 
Dej heldt alle til i berg, og for folketrui maatte det i lengdi 
vera vandt aa halda dej ulike slag berg-folk ut ifraa einannan. 
Soleis hev jotnarne ofte fenge dej same eigenskapar som huldre-
folket. Landstad fortel: «At jutulerne, der forstaa at gjore sig 
baade folkelige og vakre, beile til unge piger er en overtro, 
hvoraf der endnu hfflnger en smule tilbage. En 90-aarig nu af-
&ud kvinde har a1vorlig fortalt mig, at hun i sin ungdom havde 
vret i dette tilfx1de. Hun var ~Å fristet af ham, sagde 
hun; men da hun fik gjort sig et kors af arvesolv, saadant som 
havde gaaet i arv i niende led, og bar dette paa sit bryst, blev 
hun ham omsider kvit.» Dette er ein merknad til visa «Jutulen 
belar til stolt li». Der vert det fortalt at jutulen kann den 
kunsti aa slaa gullhorpa: 

Men eg kann gullhorpa baa stille og slatt, 
du gleast i hjarta du hoyre derpaa. 

Men jutul er han likevel: 
Aa jutulen ha heimatt dej milinn fl 
dei stiga han i stigji tri. 

Eit gamlestev segjer : 

Der kom eit troll utor Storenuten 
de trilla so vent i honni, 
de bryggja oli av briskeberi 
som bondanne gjere av konni. 

(Landstad 411). 
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Jutuldotteri vert samanblanda med alvegjenta: 

Eg for villt i veuskogjen 
kringum ein elvestein, 
jutuldotteri narra meg 
eg fann inkji vegjen heim. 

(Landstad 394). 

Eit troll eller ein jotul er ofte fel= for j olesveinarn.e, som 
upphavleg var sjEelerne tu dej avlidne; dej kom og vitja sin 
gamle heim i joli. T. d. i ei forteljing fraa Aaseral. Paa gar-
den Hankodd kom det kvar jolekveld eit digert troll; det hadde 
eit stort fylgje med seg, aat upp all jolematen og drakk upp alt 
j oleolet. 

Soleis kom jotnarne baade ved sitt upphav og si seinare ut-
vikling tu aa blandast i hop med andre vette og saman med 
deim aa ferdast ute i joli. Dei sidorne av jotun-naturi som 
maatte styrkjast ved denne samanblandingi var nettupp dej men-
neskjelege. Dei vart mindre av natur-personifikationar, og kunde 
difor lettare gaa inn i ej episk dikting som handlande personar. 
Og her kunde det nye paa ein merkeleg maate knyta seg tul 
det gamle. 

Traa den eldste tid me hev literwre minnesmerke og til vaar 
tid, hev det gjenge jamsides tvo skilde uppfatningar av jet-
narne : ej f o lk eleg og ej meir liter w r. Sjolvsagt er dej 
ikkje strengt skilde fraa einannan men gjeng saman slikt at den 
literwre framsyningi stundom laaner meir og stundom mindre 
av den folkelege uppfatningi av jotnarne. 

I den meir folkelege er jotnarne naturbundne. (I denne 
samanhengen talar me berre um bergrisarne som er dej van-
legaste). Dei hoyrer heime i det eller det fjellet, stundom er 
dei tenkte som fjellet sjolv. Dei stend einstaka, kvar for seg, 
og tanken um at dej skulde vera som eit serskilt folk er ikkje 
klaart utforma. — Men i gudekvadi i Edda 'noter me eit anna 
syn paa jotnarne. Dei er som eit folk for seg sjolv, med sin 
konge, sine gardar, borger og haller, sine hestar og naut og 
baatar. Dei hev fagre dotter og er ikkje toskute, men drair» 
og «hundvisir». Dei bur i eit land mot nord-aust eller aust, 
J9tunheimar, og ligg mest jamt i strid med gudarne. Me hev 
ogso forteljingar um korleis gudarne kunde faa elskhug til jotun-
dotterne (Fin og Gerd), korleis jotnarne hadde hug tu aasyn- 
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jorne (Froya og Tryna), og korleis jotundotterne var glade i 
gudarne (Skade og Balder). 

Til denne diktaruppfatningi av jotnarne er det at den nye 
kristne jotundiktingi knyter seg. Ho fortel tim kongar og kongs-
gardar og store haller hjaa jotnarne. Ho fortel tim folk som verb 
uppfostra hjaa jotnarne og tim elskhug millom jotnar og menneskje. 
Jotunverdi verb so heilt stilt i samhove med manne-verdi, at 
jotnarne held jolelag jamvel. (Bågar saga Dumbssonar, Gests 
saga Bårharsonar, Ål-manus saga o. fl.) Men samstundes heng 
det, som fyrr sagt, att slike utgamle drag som at jotnarne er 
menneskje-etarar. 

Ved det at den kristne diktingi kunde knyta seg tu den 
jotuntypen som var den vanlege i den gamle diktingi feer me i 
den norske og den fwroyske folkediktingi den sterke 
samanhengen med den gamle heidne diktingi. Men 
der var i dei norrone landi fleire andre ting som hjelpte tu l aa 
halda samanhengen uppe millom den diktingi som hoyrer mest 
heime i den heidne tidi, eller iminsto byggjer paa heidne motiv, 
og den som gjeng ut fraa kristen tru. 

Det som var det drivande i det store heimsdraraaet i den 
gamle mytologien var striden millom gudar og jotnar. Denne 
striden var eit serleg umtykt emne for dei heidne skaldarne. Tor 
var den som varde mannewtti mot jotnarne, so det ikkje vart 
so mange av dei at Midgard oyddest. — Ogso paa heilt kristen 
grunn finn me hjaa germanarane ej dikting som skildrar striden 
millom dei gode og dei vonde magtern.e. Kristus og Satan er 
store herforarar som ~test med herarne sine og strider med 
vanlege jordiske vaapn. — I dei norrone landi hadde dei ei 
uvanleg rik heiden dikting tim gudar og jotnar. Der var, ogso 
etter at kristendomen var innford, den heidne traditionen meir 
livande enn andre stader og samanhengen med det gamle ubroten. 
I brjotingstidi millom heidenskap og kristendom finn me daa i 
dei norrone landi ein hug tu l aa setja det gamle og det nye upp 
imot ein.annan. Det fall av seg sjolv, og kor lett dei kunde 
laga se gn er av slikt ser me av det som verb fortalt tim Tang-
brand og Torunn skaldkona. «Iloyrt hev eg», sa gamle Torunn, 
«at Tor baud Krist til holmgang, men Krist torde ikkje stridast 
med han.» «Hoyrt her eg,» svara Tangbrand, «at Tor var ikkje 
anna enn mold og oska, um ikkje Gud vilde at han livde.» — 
Folketrui gjorde alle vette som hoyrde heime i den gamle gude 
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lwra, Iii myrkemagter, som ikkje tolde ljoden av kyrkjeklokkorne 
eller kunde korna innaat ein kross. Det var som det stend i 
den feeroyske folkevisa Grimur i fjallinum: 

Tå gnet Grimur i fjallinum, 
«Fagrasta rösin-blöma! 
eg kann ongar kirkjur siggja 
ei nakrar heilagdömar.) 

I den friare diktingi finn me, som Olrik hev vist, fleire 
dome paa ei religios problemdikting, meir eller mindre• paa kri-
sten grunn (Haddings saga, Orvarodds saga, Torkel Adelfars 
saga). 

Den nye kristne diktingi i dej norrone landi skapte seg ei 
ny motsetning tu l aa skapa dramatisk spaning. Det var korkje 
motsetningi millom dei gode og vonde magterne i heidenskapen 
eller motsetningi millom gode og vonde ma.gter i kristendomen. 
Det var ei motsetning millom det gamle og det nye. Den 
gamle motsetningi millom gudar og jotnar vart lagd yver paa 
ein ny grunn som ei motsetning millom jotn arn e og dej 
store maalsmennerne for kristendomen. 

Dej striderne som Tor hadde med jotnarne var vidgjetne. 
Han for «i austrveg at berja troll». Han hjelpte andre og, naar 
del var ute for jotnarne: «En er wsirnir så Dat tu l viss at par 
var bergrisi kominn . . . . kol1u6u peir å Dör ok jafnskjött kom 
hann» og drap rysen. Jamvel so seint som i folkevisetidi finn 
me at dej bed Tor um hjelp mot jotnarne: 

De var kappen Illugjen 
han,  var kji hot guten eine. 
Han ynskjer seg Tor med tungum hamre, 
han gjore del alle feige. 

Under kristendomen var det serleg Olav den heilage og Olav 
Tryggvason som forde striden mot troll og jotnar. Det er vel 
kjent at Olav den heilage i mangt er arvtakar etter Tor'. Seg- 
nerne um korleis han stridde med trolli var kjende vide ikring. 
Me hev ogso bilaete av dej (maalarstykket i Floda kyrkja i Söder-
manland; Daae: Norges helgener, planehe II b). Liksom Tor 
kunde Olav den heilage hjelpa andre naar dej var i strid med 
jotnar. Me finn Olav knytt til ei mengd med segner, soleis at 
naar kjempa retteleg er i vande, ropar han paa kong Olav som 

1 plavur kongur herjar hann möt tröllum. (Fatroiske kvieder s. 120). 
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doa kjem og hjelper. Ein heil flokk med Pwttir fortel um kjem-
por som vart umvende til kristendomen, nettupp av di dei i stri-
den med ein jotun skyna at dei ikkje kunde greida seg utan 
hjelp fraa bagare magter. Dej bed daa anten den kristne gud 
eller den heilage kong Olav um hjelp. Like eins er det i fleire 
ffflroyske folkevisor. (Flateyjarbök I 259, Fwroske Kvader nr. 
11 og 12. Cfr. Olrik: Sakses oldhistorie II 134). Det er mer-
kande i denne samanhengen at Olav den heilage hjelpte i stri• 
den mot haugbuar og atterga,ngarar. Naar han kom med sitt 
straalande ljos, miste daudingen jamt magti. 

Maalsmennerne for kristendomen fekk ein plass i den kristne 
diktingi som gudarne hadde havt i den gamle. Difor finn me at dei 
gamle gudarne som er avsette fraa si magt prover aa koma dej 
kristne kongarne til livs — paa same maaten som jotnarne vii 
det. Odin kjem til kong Olav og vii lokka han. Men «konungr 
settist På upp ok tök til tihabökar er var i swnginni, ok aet la i 
at slå i kfu5it Gesti (a: Odin) (ölafs saga hins helga, Fiat. II 
134). -- ölafs saga Tryggvasonar (Flat. I 398) fortel um eit 
troll som vilde drepa kongen, medan han sov. «En konungr 
vaknahi skjött ok laust i MO mer sv å mikit hing me 6 bök at 
hausinn lamdisk mjQk. FlYba ek paban sem skjötast. Ber ek w 
si6an hallt 119fu6 ok verr mer aldri verklaust,» segjer trollet. 
I visa um Aasmund Frwgdegjgeva fortel Skomegyvri «um daa ho, 
ville livi av kungjen taka, so seint um ein joleftas kvelli». 

Fram so kom den vigslekallen, 
so vel eg han mone kjenne ; 
han slo meg med skraa i skallen 
eg x kji heilbrigda anno. 

Dej slo meg me skraa i skallen, 
de tottest eg inkji lie; 
dei skvette etter meg vigsalvatten, 
eg kjenner enno de svier. 

Cfr. Flat. I 417, Fras. III 196, Fas. III 471. 
I sume islendske eventyr er det so sterk motsetn ing millom 

jotnarne og menneski at dei ikkje kann koma innaat einannan 
utan dei brenner seg (i.rnason isl. N. I 194, II 153, I 175). 

I det at Olav den heilage vart arvtakar etter Tor ligg det 
daa ein ny grunn til at jotnarne beinvegs kunde koma til aa 
vera med i ej kristen dikting. 
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Ein annan ting som hjelpte tu l aa halda uppe samanhengen 
med det gamle i forteljingarne um strid med jotnar, var Bj ar me-
1 an dsf er dern e. J9tunheimar laag lengst mot nord og aust: 
Bjarmeland vart samnamn paa alle dej landi som laag lengst mot 
nordaust ved Kvitehavet. Heile farvatn.et  her ved Nordishavet 
vart Trollebotn, og alle eventyr med troll og jotnar flutte dej 
daa dit. Roynelege drag fraa Bjarmelandsferderne vov seg illa 
i heiltupp eventyrlege forteljingar og umvendt. Der langt mot 
nord var det ved vintertid wvelegt myrker, og her er daa atter 
ein ny grann for samanknytingi av jolemyrkret og jotnarne. 

Ein kann soleis fylgja den indre framvokstren i skildringi 
av jotnarne og sjaa den innverknad som motet med kristen-
domen hadde. Men ogso i det y tr e, i den literwre utforming 
som desse forteljingarne fekk, kan 'ein finna samanheng. Ein 
gaar snart at alle desse forteljingarne hev visse episke drag 
som kjem att meir eller mindre tidt, og gjer at desse 
sogorne vert noko for seg sjoly og framsyningar av ein krins 
av tankar som serleg hoyrer den norrone folkewtti til. Desse 
dragi er so likt utforma at det maa vera lit er wr samanheng" 
millom deim, og ikkje berre ein samanheng •som hev sin grunn 
i ej sams folketru. Ein kann loysa alle desse forteljingarne 
upp i episke drag og laga parallelsamlingar av deim. Det vilde 
verta for langt aa visa dette nwrare her. Men ingen som hev 
lese forteljingarne um samkvaeme millom jotnar og menneskje 
kann anna enn ha lagt merke tu l den forunderlege einskapen 
der er i utformingi av dei same situationarne t. d. i skildringi av 
striden med jotnarne og i skildringi av jotnarne sjolve. Ej einskild 
vidgjeti segn kann setja merke etter seg i mange seinare. T. d. 
forteljingi um Tor i Geirrodsgarden, som hev verka paa fleire av 
forteljingarne um strid med gygrar. Og forteljingarne um Grettes 
strid med attergangarar og jotnar hev sett merke i mange ny-
islendske forteljingar um liknande emne. Det er vel kjent at 
mange av dej norske og faeroyske folkevisorne hev samanheng med 
fornaldarsogor. Oftast er fornaldarsoga grunnlaget for folkevisa, 
men det kann ogso vera umvendt og samanhengen kann vera 
beinvegs eller gjenom fieire millomleder. Ej soga kann vera lappa 
saman av literwre laan fraa eldre sogor t. d. Hank Haabroks 
soga .(sjaa Helland: Finmarkens amt 2 sida 661). 

Ein karu ogso sjaa korleis skildringarne vert meir stereo-
type di lenger det lid. Og ein kann sjaa korleis ev en tyr- 
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dr agi fr meir og meir magt ettersom den literwre mytologiske lwra 
fraa vikingtidi seig meir i bakgrunnen. Noko anna som verka med 
her, var det at naar desse forteljingarne gjekk yver fraa prosaform tul 
folkeviseform, so maatte mange side-personar i forteljingi og mange 
side-drag og side-motiv skjotast ut og heile gangen i forteljingi 
gjerast meir einfeld. Det aalmenne vart ofte sett hin i staden for det 
specielle. Ein kann sjaa dette skiftet i t. d. den maaten dej moti-
verar ferdi tu l jotunlan.det paa. Ketil hoing fer paa fisking 
langt mot nord og raakar jotnar. Grim lodinkinn er ogso paa 
fisking og veiding (i Gandvik). Men der raakar han festarmoyi 
si, som var komi i jotunvald. Orvarodd fer med brorne sine tul 
Bjarmeland, sloest med jotnar og vinn rikdomar. Men i visa 
um Steinfinn Fefinnsson er det Steinfinn som «ette sine systane 
leitar». Han drep bergetrolli og finn att systerne. — I Illuga 
saga Gri6arf6stra hev Illugi vore med paa vikingferd, dei kjem 
ut i storm og driv nord i Gandvik og finn der ej forskapt 
kongsdotter. Men i visa um Illugi fer dej ut og leitar etter 
den burtkomne kongsdotteri. — I «inntak iir söguluetti af Åsmuncli 
flag6agwfu» skal Aasmund krevja skatt av trollet porgerbr Höl-
datröll. Denne forteljingi (181. 'aj. I 171) er etter ej rima, og 
denne att er truleg etter ej burtkomi soga um daa kong Olav 
kristna Norig. Men i visa um Aasmund Frwgdegjwva er det 
kongen som segjer tu l Aasmund: 

«du sko nor i Trollebotten 
au hente heim dottri tu l meg.» 

Ein ser korleis eventyrdraget um den burtstolne kongsdotteri 
trengjer seg hin, og ein kann nemna fleire dome paa det same. 

Den literwre sam anhengen er daa og eit prov for at der 
maa vera ein indre sarnanheng i tru, soleis som me fyrr hev 
halde fram. 

Dette som her er sagt kastar ljos yver den tankekrinsen 
som dej norske og ffflroyske troll- eller eventyr-visorne hev 
runne upp or og forklaarar den sterke samanhengen med den 
gamle norrone diktingi. Trollvisorne er resultatet av ej saman-
blanding av gamall og ny tru. Ej samanblanding som drog den 
gamle heidne, mytologiske jotuntypen yver i ej kristeleg jotun-
dikting, samstundes med at jotnarne vart haldne for myrke-
magter og sette upp imot maalsmennerne for kristentrui. Og 
dette vart den groderike jordbotnen for ny episk vokster. 
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Det er trulegt at desse folkevisorne og sogorne var eit slag 
jole di ktin g. Me veit baade fraa Norig og Ffflroyarne at dej 
serleg i joli kvad mykje med folkevisor. Enno er det paa Fwr-
oyarne mest med folkevisedans i joli. All folkedikting hev ein 
hug tu l aa staa i samhove med det naarverande so innhaldet 
liksom kann verta, meir livande og faa meir stemning. I joli 
naa,r det var festlegt, ljost og varmt i halli, daa maatte tanken 
ved sjolve kontrasten verta vend mot myrkret ute som bar so 
mykje loyndomsfullt i sin famn. Daa kunde sogemannen og 
visekvedaren faa folk med, naar han let kjempa draga ut i 
dette myrkret og gjera manndomsverk i striden mot myrke-
rnagterne. 



FOLKETRO OM GRAVHAUGER. 
Av Haakon Schetelig. 

De hedenske forestillinger om graven var ganske andre end vore. 
Graven var ikke som for de kristne, bare den jord hvori det 

forkrxnkelige legeme skulde bli tu l stov, mens sjwlen som den 
vwsentlige del av mennesket blev holdt i forvaring andensteds. 
Helt tu l slutten av hedningetiden i Norge blev den primitive 'op-
fatning bevaret — slik som den var arvet fra fjerne tider — at 
graven var den avlades bolig hvor han levet et skyggeliv videre, 
avstmngt fra de levende. Andre forestillinger kunde nok spille 
ind; likbrwnding og skibsgraver f. eks. er  oprindelig utgaat fra 
en mere sjwlelig opfatning av doden; men de kom hos os hare tul 
at tilfore gravskikken nye, og tildels indbyrdes stridende former, 
uten at rokke grundforholdet. Det omhyggelige og fyldige utstyr 
av graven, som netop i vikingetiden faar sit rikeste utslag, og de 
vakre anselige gravhauger staar som minde om hvor sterk denne 
tro hersket helt til kristendommens fuldstxndige seir. Gravhau-
gens omraade var den dodes domwne, som gaarden var de levendes, 
og det var ikke en gravfred paa termin eller aaremaal, men en 
stedsevarende heftelse. Hele anlwgget var beregnet paa at vare 
bestandig. 

Gammel tro sitter fast. Det er denne opfatning av gravens 
fred, oprindelig vrget av frygten for gjengjwldelse hvis den blev 
krwnket, som har bevaret utallige gravhauger uskadt helt ned i 
vor tid. Respekten for haugene er endda den dag idag meget 
sterk overalt hvor en gaard fremdeles tilhorer gammel, hjemme-
horende wt. I min ti aars praksis som arkeolog ved Bergens 
Museum — hvor jeg blir tilkaldt over det meste av Vestlandet 

a 
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praktisk talt hver gang et gammelt mindesmerke forstyrres eller 
trues med odeleeggelse — har det nwsten aldrig haendt mig at 
ophavsmanden horer slik hjemme paa gaarden. Det er regel-
mxssig en tilflyttet mand eller av nylig tilflyttet slegt, oftere en 
hjemvendt amerikaner, som har lysten til at gaa los paa de he-
denske mindesmerker. Den gamle respekt sitter i som slegtsarv, 
skjont det er sjelden nok i vor tid at finde en klar forestilling 
om hvad gravhaugene egentlig er, uten hos mere oplyste folk som 
vet det av lxsning. 

Naturligvis kan det forekomme at overleveringen om den hang-
lagte har holdt sig sikker. Konservator A. Lorange fortffiller det 
i forbindelse med sin paabegyndte, men aldrig fuldforte uncier-
sokelse av Raknehaugen i Ullensaker (Fortidsforeningens aarsbe-
retning 1869, s. 110). For han begyndte at grave, kunde folkene 
si ham «at i haugen ligger en konge mellem to hvite hester i et 
stenkammer, og over kammeret er lagt tommervaelte paa tommer-
vwlte» ; det viste sig ganske rigtig at haugen for en stor del 
bestod av tommervwlte paa tommermlte, og den ene hesten blev 
ogsaa fundet. Kongen selv i stenkammeret har vi endda til gode, 
da gravnigen maatte stanses ufuldendt. — En bonde i Etne f or-
talte mig engang naivt om fundet i en gravhaug han hadde vret 
med paa at rydde ved et veiarbeide ; det faldt omtrent slik: 
Ja, de visste naa om det folkene paa gaarden, at i haugen var 
en krukke, en fingerring og et armbaand. Krukken og fingerrin-
gen fahdt vi; armbaandet sokte vi meget efter, men det kom 
ikke frem. Fundet er heldigvis bevaret ; det er fra den romerske 
periode av jernalderen. Men slike noiagtige forhaands opgaver 
over indholdet av en gravhaug er meget sjeldne. Som oftest 
sporer vi hare de vake, almindelige sagn om skjulte skatter eller 
om underjordiske, eller hare en ganske ubestemt folelse av noget 
overnaturlig og uhyggelig som knytter sig til stedet. 

Jeg saa dette gansk typisk engang paa Kvinge i Masfj orden, 
hvor bonden hadde git sig til at jevne en lav hoining i en potet-
aker, hadde truffet paa en dyp stenrois og endelig aapnet en stor 
gravkiste fra folkevandringstiden (5te aarh). Jeg kom til for at 
undersoke graven og saavidt jeg kunde faa ut, hadde ingen paa 
stedet nogensinde hort tale om at det var en grav. Konen som 
var av den gamle slegt paa gaarden (manden var fra et andet 
distrikt og hadde giftet sig ind) var meget forbauset ved den 
uventete opdagelse; nu forklarte hun sig straks hvorfor de altid 
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hadde vret litt feelne naar de skulde ta poteter paa dette styk-
ket i morkningen om hostkvmldene. 

At det brffinder lys over haugene er jo bekjendt nok, som 
forresten ogsaa andensteds hvor skatter og kostbarheter er gjemt 
i jorden. Jeg fik i sommer noiagtige opgaver over dette finnomen 
paa lieve i Dyrvedalen (Voss). Over en vakker gravhaug (som 
viste sig at dwkke over en forlmnst plyndret grav fra 6te aarla.) 
saa man tidligere i morke kvelder en violetfarvet lysning eller 
flamme. Ingen av de nulevende hadde selv set det, selv ikke den 
gamle kaarmand paa gaarden. Derimot hadde flere navngivne, 
wldre folk, som var dode for fa aar siden, kunnet fortwlle at i 
deres ungdom var det saa, og at de selv hadde set det. Et ud-
merket eksempel paa hvordan tidspunktet for vidunderets ophor 
stadig flyttes ned i tiden for hvert slegtled av de gamle som gaar 
i graven. 

Likesaa utbredt er troen paa at gravhaugene gjemmer store 
kostbarheter, og saa fast at det ikke sjelden maa tas hensyn tul 
den ved utskiftninger og lignende retslige avgjorelser. Alle som 
har nogen erfaringer i disse ting, vet hvor ugrundet det er at 
gjore sig denslags forventninger ved gravhaugene. Det er en stor 
sjeldenhet at finde saa meget som en fingerring av guld og saker 
av neevnevxrdig metalverdi forekommer praktisk talt aldrig i he-
denske graver, like saa litet som i vor tid, og av samme grund. 
Man vilde ikke unodig friste tu l gravrov, og sin formue kunde 
man sikre sig ogsaa ved at gjemme den andensteds end i kraven. 
I samtiden visste man jo ganske noiagtig hvad det blev lagt i 
gravene, og det var naturligvis derav ogsaa ting som kunde fTiste 
tu l ,plyndring, gode vaaben f. eks. Dette maa vwre den oprinde-
lige bakgrund, som senere er omdigtet i alle de skattesagn grav-
haugene nu er gjenstand for. 

Det fortzelles overalt om en stor kobberkjedel med penger, 
som enten fremdeles staar gjemt i haugen, eller som en omstrei-
fende peson har visst at faa tak paa og komme vwk med. Paa 
Vestlandet er det altid en austmand som for forbi, grov i haugen 
og kom uset bort med rigdommen ; paa Ostlandet er det gjerne 
en svenske. I begge tilfwlde pleier han siden at kjerpe gaard og 
bli en stor mand i sin hjembygd. Paa de forskjelligste steder har 
jeg hort denne skattehistorie gjentat aldeles ens, og altid er 
det hzendt engang i fars eller i bestefars tid. 

Men er forestillingene som oftest forvanskete og uklare, kan 
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det allikevel hmnde at det findes tydelige utslag av den glemte 
tro. Gravhaugen var viet tu l den dode, og folgelig var det hellig 
alt det som vokste paa haugen, det maatte ikke nyttes her som 
andre steder. Dette er jo den forste og vigtigste folge av den 
hedenske opfatning av gravfreden, og det er ogsaa det som har 
holdt sig bedst. Det spiller kanske ogsaa ind, at alt som vokste 
paa haugen paa' en maate blev en del av den lade som hvilte i 
graven, fik liv og kraft fra ham. Slindebjerken er jo det kjendte 
og klassiske eksempel paa det helige trm over «kjwmpens grav» 
(som foresten i dette tilfmlde viste sig at vmre en mand fra det 
4de aarh. e. Kr.). Likesaa typisk er et trwk som jeg har hort 
fra Ivelan.d i Smtersdalen (meddelt mig av min bror, amanuensis 
Jakob Schetelig). Ved gaarden er en furu paa en haug og der 
maa aldrig sankes kvist eller ved. En ny tjenestejente, som ikke 
kjendte gaardens skik, hadde en dag gjort det, men maatte bre 
hver kvist tilbake under furuen. 

Oftere er det kanske at respekten ikke bare gjwlder et en-
kelt trse, men hele haugen, alt som vokser paa den. Paa Helg-
eim i Jolster har jeg set en gravhaug med gjxrde omkring langs 
foten, og grunden var, blev det sagt da jeg spurte, at fm skulde 
ikke gaa eller beite paa haugen. :Helt op tu l vor tid kan denne 
tro ha likefrem religios styrke. Paa Bygstad i Sondfjord var en 
svmr og vakker haug fra vikingetiden som for holdtes i storste 
agt. Aldrig blev der en kvist skaaret eller grmsset slaat. Hau-
gen skal ogsaa ha vret meget vakker dengang, med prmgtige hoie 
trmr. De sidste av slegten paa gaarden, barnlose folk, solgte den 
for en menneskealder siden tu l fremmedfolk, men manden tok det 
lofte av den nye at haugen skulde holdes som for og ikke rores. 
Den nye eieren holdt det en tid; men engang i et bryllup, just 
i slaattetiden, hadde naboene tmrget ham slik med overtro at 
han gik like hjem lyse sommernatten og slog hoiet paa haugen 
som andensteds. Den gamle manden, nu kaarmand paa gaarden, 
spaadde al ulykke efter slikt verk. Han dode kort efter. Den 
nye fristet da med at hugge en stor selje i kanten av haugen. 
Den gamle konen som stod i tunet og saa det, blev rystet saa 
hun faldt besvimet der hun stod. Jeg har hele beretningen fra 
sonnen av den nye manden paa gaarden. 

Maleren Nicolai Astrup har fortalt mig folgende fra Jolster, 
fra for ikke saa mange aar siden. Paa Kjosnes er en svmr hang 
hvor trmerne endda faar staa. Eieren som fremdeles respek- 

14 — Maal og minne. 1911. 
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terer den gamle tro, var engang ogsaa blit spottet for dette 
og provde sig tu l at hugge et trw; men samme dag faldt en 
av kuene hans utfor i fjeldet. Han bestemte sig allikevel tul 
at prove om det skulde vwre et tilfwldig sammentrwf; men efter 
nwste trw han hugg paa haugen, mistet han en ku tu. Han for-
talte selv historien tu l hr. Astrup og sokte raad: «Tror du jeg 
kunde friste plante?» 

Jeg skal endelig gjengi en wldre beretning som vi har i 
Michael Seehuus' beskrivelse av Nordfjord fra ca. 1770 (trykt av 
D. Trap i Bergens hist, for. skrifter VIII. Bergen 1902). Paa 
gaarden Moklebust (Eid pgd.) ligger en hoi. Den er ganske flat 
paa toppen, nwsten trekantet, steil paa alle sider, 50 alen hoj, 
600 skridt lang, bred 400. Den bestaar alene av jord og har flat 
mark rundt omkring sig. Bondene mistror den for underjordiske 
eller bergfolk som de norske kalder huldrer. Jeg twnker at her 
har vwret et hoitidelig offersted i den gamle hedenske alder, ti 
St. Hans nat samles her en hop mennesker som efter forfwdrenes 
skik holder sig lystig med spil og dans. Da brwndes her gamle 
baater og tjretonder, hvilken ud av bondene kaldes brising 
eller briselauge. Naar deres baater og tjxretonder er utbrwndt, 
loper folkene efter mangen dans omkring ilden likesom i triumf 
derfra med huien og skriken. Det ovrige av natten anvendes tul. 
dans og svir. Haugen holdes saa hellig for huldrens skyld, at 
man ikke maa hugge noget av de smaa aske- eller rogntrwr som 
vokser der. 

Frygten for at grave i haugene har sittet likesaa dypt som 
respekten, for det som vokser paa dem. For en menneskealder 
siden hadde sikkert alle arkeologer erfaringer i den retning. 
Stiftamtmand Christie blev negtet at grave i haugene paa Hang-
land i Uskedalen, for «dengang var man likesaa wngstelig for at 
rore gravhaugene som for at skade vwttetrwerne.» Saa sent som 
i 1895 kunde professor 0. Rygh ikke opnaa eiernes samtykke 
til at undersoke haugene paa Grindeim i Etne «fordi dengang var 
vi endda rdde om haugene vore» som en av bondene sa mig 
9 aar senere. Jeg har selv hare en eneste gang oplevet noget 
lignende. Vi grov i Tussehaugen paa Fitje i Gloppen (det viste 
sig forresten ved undersokelsen at haugen hadde vwret plyndret 
engang langt tilbake i tiden); gaardeieren var en yngre mand og 
hadde ikke nogen betxnkelighet. Men under arbeidet kom gamle 
besta, og spaadde al ulykke over gaarden efter dette-  arbeide. 



Folketro om gravhauger. 	 211 

Hun var aabenbart den eneste av de nulevende som hadde be-
varet folelsen for dette hensyn. Huu visste at tussen som bodde 
i haugen, var gaardens bedste stotte og hun hadde i sin tid 
kjen.dt folk som endda hadde set ham. 

Her er et nyt trak. Erindringen om dem som bor i haugene. 
Det er, som jeg har sagt, meget sjelden at denne tradition frem-
deles er klar og eksakt, at man endda vet at haugen ved gaarden 
er et menneskes grav. Er haugbuen ikke aldeles glemt, saa er 
han ialfald oftest omdigtet til et overnaturlig vasen av andre 
former. Paa Fitje var det blit tussen; andensteds har jeg heat 
garvoren eller tunvoren. Men det er tydelig nok de uklare minder 
om at de avdode medlemmer av slegten blev paa gaarden som 
hjalpere og beskyttere for de levende. Og det er ikke altid de 
neder sig med det passive hensyn at haugen er fredet; vi kan 
endda finde spor av ofringer paa gravene. Saa var det jo ved 
Slindebjerken. Paa Viken i Valle, Satersdalen, var en hang som 
kaldtes Tussehaugen, og her blev i tidligere tid en hane slagtet paa 
haugen hver St. Hans. (Meddelt mig av fru Janna Kielland Lund). 

Men i sj elden grad klart og bevisst kommer tanken frem i 
et tilfalde fra Kolve i Raundalen (Voss), som dr. A. W. Brogger hår 
fortalt mig. Ved utgravningen (1909) av en nu temmelig utjevnet 
hang som viste sig at dakke over en gravkiste fra folkevandrings-
tiden, fortalte manden paa gaarden at det var garvoren som 
bodde i haugen, og at han pleiet at faa et slagt hver gang nogen 
paa gaarden dode. Paa dr. Broggers sporsmaal om det var meget 
lange siden, svarte han omtrent saa aa, vi slagtet naa en kvie 
til ham da min far lade. Det var en mand i 40-aarsalderen som 
fortalte dette i fuldt alvor. 

Det jeg hittil har navnt er tydelig nok en direkte fortsat-
telse av de hedenske forestillinger om graven, det svake gjenskin 
av den gamle arefrygt eller radsel som engang omgav de dodes 
gravminder. Mere uklart er det hvorfor saa ofte St. Hansbaa1 
og andre fester er knyttet til haugene. Vi har set.  at dette er 
det vasentlige Michael Seehuus har at fortalle om haugen paa 
Myklebostad. Paa Trondehaugen (Fitje i Gloppen) pleiet man at 
broende St. Hans baalet og ved utgravningen (1903) viste det sig 
at det overste lag av haugen var tykke kullag efter disse baal. 
Det samme gjentar sig andre steder. Jeg vet ikke hvilken for-
bindelse det i og for sig skulde vare mellem dodskultua og St. 
Hans fest. 
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Nogen nwrmere omgang niellera menneskene og haugbuen har 
jeg aldrig hort om. Naar de paa Skagen i Indre Holm edal for-
twller om en liten gut som engang var inde i en stor rund haug 
paa gaarden. (forresten muligens ikke en gravhaug) og der fik 
melk at drikke og god behandling, er det vel snarest ahnindelige 
forestillinger om undeijordiske, uten swrlig forbindelse med grav-
haugene. Traditionen flyter ut og mister det sffirprxg som knyt-
tet forbindelsen direkte med de hedenske gravformer. 



SKJEMTEVISE FRAA 1700 TALE. 
Av Rikard Berge. 

Visa som her kjem er funni etter desse sogumennane: A. 
Kvedar fraa Rude, Vinje. B. Anne Oyvaagslid, Vinje. C. 

Margit Tveiten, Grungedal. D. Kvedar fraa Vinje (han kunde 
visa, men vilde ikkje ut med ho; gav nokre upplysningar um ho, 
so ein kunde skyna den han kunde var d. s. s. A). 

Naar me kaam 'kön paa Rotjenn-myrane, 
daa blei vaar beste herre förstyra. 
De völde me ha' ingjo tromme. 

Naar me kaam 'kön aat Gronneva, 
daa lei de alt imot solegla. 

Aa daa me kaam aa liöugemInni, 
vill' brunt heim-att tt papa sinni. 

Aa ha' me kji havt den snille presten, 
ha' me konn' venta eit slag paa kjeften. 

Aa ha' kji Törbjer Norstögun' vöri, 
sö ha' me maatt' fan i mee söltom skrövi. 

, Men daa me kaam paa Grongedelmogo, 
daa sparde me Inkji hestehovo. 

Daa me saag Russ- aa Kjilarnuten, 
daa blei me adde sö gla' i hugjen. 

— — .— 
daa tnrka seg brunt nue beltekluten. 
De völde me ha' Ingjo tromme. 

Visa er, som ein ser, ikkje funni utan-um Vinje prestegjeld 
i Telemarki. Ho er ikkje fullnadn heil, men hev truleg heller 
ikkje von i mykje lenger, i hwgdi eit par vers. Ein legg merke 
til at ho er funni berre paa dei stadar emne for„ visa er_henta 
ifraa, i Kostveit-grendi, Smorklepp-grendi og Grungedal (i Vinje); 
ho kann daa truleg ikkje hava komi vidt ut-yvi. 

Uppskrift A vantar v. 1 og 8, B v. 4, 5, 7; C hev berre v. 3. V. 1, 
1. 1 ›Rotjennmyrane›, retta fraa »Rotjenns-myrane»; i bygdemaale no utan s 
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(jfr. v. 6, 1. 1, der A hadde »Grongedols mogo», i bygdemaale no utan gen. og dat. 
og med a: »Grongedalmogane»). V. 2, 1. 1, A »Daa me kaam tt Gronneva». 1.2, A »lei 
de ut». V. 3, 1. 1, A »ti Höngeminn'». C »Ja, naar me kaam tl». 1. 2, A »dan 
vill' brun i heim-att tt papa sin»1  B 'tt mama sine». V. 6, 1. 1. B »Naar 
me kaam 'kön paa Grongemogan'». 1. 2, B «ikkje [truleg «Inkji»] paa heste-
hovan'». V. 7, 1. 1 «Russ», kunde au skrivast «Ruds«. V. 8, 1. 1 gleymd ; 
er I. 2 eit avbrigd av v. 7, 1. 2? Etterkvsede likt hjaa alle. 

Maale i visa hev ikkje faae formir som er avlagde i bygde-
maale no. Berre einstaka formir er framande, t. d. «vaar» (v. 
1, 1. 2), bygdemaal "ökkös», her « 'köss» . Same 1. «förstyra» 
(= danskt «forstyrret», og i same meining: tullut, halvgalin), 
enno bruka av eldre folk («Eg meinar du oe förstyra»); men jam-
sides denne er fraa bokar innkomi i talemaale den danske formi 

. «förstyrra» (med stutt sjolvljod i midstavingi, imot lang i fyrre). 
At 	orde fint tu l rimord her, visar daa visst at de hev ikkje so 
litin alder i bygdemaale. V. 3, 1. 1, B «aa Höugeminni», i 
bygdem. no med preep «ti» (A, C), «ram», «paa». Prwp. «aa» 
er no allstad i Telemarki umbytt med «paa» ell. »uppaa». 1. 2 
«sinni» ell. «sini», dat. sg. fem., avlagt no (jfr. v. 3, 1. 2, A), 
men linst i folkevisun.e t. d. Bugge, GnF 6,32. V. 5, 1. 1 »Nor-
stögun' », for versemaale avstytt fraa «Norstdgune», dat. sg. fem., 
1. 2 «söltom», dat. sg. n. (yvifort fraa m., eit hove ein tidt finn 
i visur, (jfr. Bugge, GnE 1, 6 og 7 B, 6), v. 6 «mogo», «hovo», 
dat. pl. m. (jfr. yngre formir i B: «mogan' », «hovan' » [for rime, 
i bygdem. «hovan'»]) og v. 7, 1. 1 «Kjilarnuten» gen. sg. (no 
«Kjilsnuten») er alle saman eldelege formir som er avlagde i bygde-
maale, noko ein au ser av avbrigdi. Dativ og dei andre gamle 
formine var i talemaale i Telemarki ikkje i fullt bruk lenger enn 
tu l ikring 1800, um ein reiknar folk yvi hovud. Einstodingar 
som bruka heile de gamle formverke, kjenn.er  me tu l livde so 
seint som 1850-60; men 1850 kann ein tolleg visst segja maale 
var modernisera, og alt 1820-30 var naykje nytt komi inn. Visa 
hera maa difor vera fraa ei tid daa alle gamle formir var i aalment 
bruk; for maaltone, ordleiding og alt er so naturlegt og reint 
at de maa vera skori beint ut-or daglegtala. 

Den som kjenner landelgje og skikkine i bygdi, og held 
dette ihop med innhalde i visa, vii kunne fylgje gangen i hen-
dingi : Me er i eit brudlaup. De er sumarstidir ; for brurferdi 
rid. Truleg kjem dej fraa Totag eller Kostveit-grendi (Vinje); 
dej rid Rotjorn-myrane (ved garden Rotjorn, einbolt gard utan-
for Kostveit), kjem i kveldingi til Grunnevad (eit vad yvi aai 
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nord for Bogrend, Vinje; der gjekk den gamle vegen), og maa 
difor hava ridi Kostveit-heidi. Dej vigjer med Vinje kyrkje, og 
der hev presten venta lengi. Fraa kyrkja rid ferdi upp Vinje-
bygdi ; paa Smorklepp (grend 1/2  mil upp for kyrkja) kviler dej 
hjaa Torbjorg Nordstoga (Nordstoga var i den tid gjestgjevar-
gard), og de maa lide langt paa kvelden eller nrare vera notti 
naar ferdi rid resten av vegen, upp til G-rungedal; der ligg 
«Rads- og Kilarnuten» ovan-for ytre Grungebygdi. Den som 
skal skyna grunnen til denne vegen, maa au kjenne brucllaups-
skikken: Brudgomen med fylgje reid fyrste dagen til bruregarden; 
andre dagen reid ferdi fraa brureheimen til kyrkje aa vigje, og 
fraa kyrkja til brudgomheimen, og so tok sjolve brudlaupe til 
(jfr. Wille, Beskr. over Sillejords Prxstegield s. 256 fr.). Etter 
dette, so skildrar visa vigjingsdagen, v. 1-3 ridingi fra brure-
heimen, v. 5-8 fraa kyrkja til brudgomheimen. 

Av de som er sagt, vii ein sky'na at visa er ej historisk 
bygdevise; de ser ein baade av innhald og nomn, og de sa kve-
darane au. Ein som hadde dikta upp sogo, hadde ikkje bruka so 
heilt igjenom egte historiske og geografiske nomn.; han hadde au 
truleg maala breidare, medan diktaren her hev havt so stort 
soguemne at de galdt um aa klembe de ihop i faae vers; de hev 
gjort visa springande, men attaat fyndig og knapp. 

Naar visa er historisk, so er de spursmaal um kven ho er 
um, kva tid hendingi gjekk til, og av dette kva tid ho er dikta. 
Dej historiske personane me moter i visa, er «vaar beste herre», 
brun i og far hennar, presten, Torbjorg Nordstogune (eller Nord-
stoga). Av desse er berre den seinste namnnemnd, og dette 
namne er de som hjelper oss paa vegen. 

Kva tid livde daa Torbjorg Nordstoga? Av de som er sagt 
um maalformi, maa visa vera dikta fyri 1800. Naar der skulde 
vera gjestgjevarstad paa Nordstoga, som ein kvedar sa (D), so 
svarar de godt til visa (v. 5). I fjollbygdane so avsides som 
hera, var ingin skikkeleg skipnad med gjestgjevarstadar fyrr i 
1700 tale (etter forordning av 24/12 1648 og logi av Kristian 
5te III, 11, 2). At visa skilde vera fraa 1700 tale er vel ikkje 
her-med prova; men jamforer ein ho med dei andre bygde- 
visur fraa denne tid (sjaa t. d. Landst., N. F. 113, 115, 116), 
so er ho skyld deim baade i form og innhald, og byggjer 
ein paa tanken at ho hoyrer denne tidi til, so svarar alle histo-
riske nomn og hove so vel at de gjer oss fullvisse. — Etter dette 
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maa, me daa leite etter ej Torbjerg paa Nordstoga i 1700 tale, og 
de hover herre paa ej einaste. 6/6  1768 gifter Alv Ivarsson Nord- 
stoga seg med Torbjerg Sigurdsdtr. Midsw, Vinje (f. 1733 ell. 
34). Dej hev 3 bom med dej er paa Nordstoga (1769, 1770, 
1773), er 1774 paa Bekkjhus (tett ved Nordstoga), men 1778 paa 
Nordstoga att; Torbjerg der paa l7ppstoga (Grungedal) 1800, 
66 aar gl. Etter dette skulde brudlaupe hera stande millom 1768 
og 1800, helst i dej fyrste aari. 

Kven var daa brurepare? Visa segjer oss at brun i maatte 
vera fraa Raudland eller ein gard tett-med Totagvatne, brud- 
gomen fraa Grungedal. Ein kvedar (A) trudde brun i skulde vera 
fraa Berge paa Raudland eller Rotjern i Vinje; men me veit at 
ingi gjente gifte. seg til Grungedal fraa desse garda,ne i aare- 
maale 1700-1800. Brudgomen var fraa Grungedal, sa alle kve- 
darar, fraa Kile sa den mest paalitelege (C). Visa segjer, at daa 
dej saag «Russ- aa Kjilarnuten», vart dej glade; kvifor ? Jau, 
daa saag dej hej m. Kile ligg ut-i enden paa Grungedal og er 
av dej fyrste gardane ein ser til. Me kann difor trygt lite paa, 
at brudgomen hadde noko med Kile aa gjera. Av Kils-menn.ar  
som stod brudgomar i 1700 tale kjenner me 8 (1-8) fyri 1768. 
Den som ikkje vil halde seg til aaremaale Torbjerg er paa Nord-
stoga, kann daa sjaa paa desse; men de visar seg at dej alle 
maa vrakast ; anten hover ikkje aarstidi dej held brudlaup i, 
eller so bu.stad av brun i og brurevegen, ell. au  av andre grunn.ar. 
Den einaste her kann vera tale um er 

7. Hallvord Ivarsson K. •  6/7  1760 Gyrid Aslaksdtr. Raudland, Randi. 
Haver godt med visa baade i aarstid, veg (dej rodde truleg yvi Totag og för Kos-
tveit-heidi), gardsnamn (Raudland ljodlikt med Rotjern); og naar fraasegni blan- 
dar 	Berge inn, so kann me nemne, at brun i het etter langgodmor si, Gyrid.  Aasmundsdtr. Berge. 

Men eg tykkjer ikkje me kann gange utan-um de greide 
aaremaale som bustaden av Torbjerg Nordstoga gjev oss, og 
difor held eg de for avgjort at ein lyt leite ett er 1768. Daa 
finn me desse: 

9. A sle Kjetilsson K. * "kr 1770 Ilfege Aamundsdtr. ell. Aanundsdtr. (1 
kyrkjeboki tykkjest stande de fyrste, men desse tvo nomni vert tidt umbytte 
eller misskrivne der.) Er de Aamundsdtr. maa ho vera dotter til Aamund 
Haraldsson og f. 1750. Er de Aanundsdtr., er ho dotter til Aanund Rovshus, 
Raudland og f. 1746. Uppatt-kalling av bom n gjev au heller liti greide, daa 
morfaren aldri er uppkalla. Borni: Gunnar (1770) etter morfar av mannen; 
Ingebjarg (1773) ukj.; Olav (1776) anten 1) etter far til kjeringi av Aam. Haralds- 
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son eller ein bror som t ung (1740), eller 2) etter far eller avlidne sonir av 
Aa. Rovshus; Kjetil (1779) etter far til mannen; Anne (1782) anten 1) etter 
kjeringi eller avlidne dotrar av Aam. Haraldsson, eller 2) etter ej Anne i Rovs-
hus-zetti (der var de namne); Anne (1785) etter fyrye Annai som t (?); Aasne 
(1788) etter systrar til mannen som t smaae; Gunnar (1789) etter broren (?); 
Aasne (1793) etter systeri. — Imot at brudlaupe stod paa Kile talar dette: 
Brudgomen er son til Kjetil Lok (t paa Lok i Bogrend 1782, 74 aar), f. paa 
Lok, han og alle systkini. Faren matte daa bu der 1770; likevel dreg brur-
ferdi til Grungedal, og Asle bur paa Lislestog (ntere Kile) med same han er 
gift og ut-etter (1770-1782). 1785 til han doyr (1802) er han paa Kile. (Ein 
maa ikkje blande ihop Kjetil Sigurdsson Lislestog med Kjetil Lok. Dej hey 
horn samstundes, og ein kunde tru at Asle Kjetilsson Lislestog var son til 
Kjetil Lisletog; men han er son til Kj. Lok.) 

Olav Bjornsson K. * "tis 1774 Sissel Olavsdtr. Tveito, Vinje. 
Olav Hallvordsson K. * 10/ii 1775 Torunn Olavsdtr. (Vaamartveit). 
Hallvord Haraldsson K. * "b .1778 Gunnhild Jonsdtr. Midtveit (el!. 

Rismyr). 
Jon.  Haraldsson K. * 3/7  1790 Margit Olavsdtr. Raantveit, Raudl. 

(jfr. Berge, Storegut s. 50). Her haver aarstidi; men deira ferd för heller 
Eddand-heidi enn Kostveit-heidi. 

Av desse fell 10-13 burt for skuld vegen og bustaden, 
10-11 ogso for aarstidi. Att stend daa 9 som hover godt i alle 
maatar ; de gjev nok fleire vandskar enn 7; men de som talar 
for de brurpare er: tidi (Torbjorg sit daa paa Nordstoga og er 
paa sitt beste), aarstidi, vegen, gardsnamne (Rovshus ljocllikt med 
Rotjorn) og at enkja etter Asle vert uppford for Hage Aanun ds-
dotter Kile cfaa ho &lyr (1836, 89 aar, som svarar godt til fode-
aare 1746, men ikkje til 1750). Her ligg hovudprove for at 
brurefaren het Aanun.d og at brun i var fraa Rovshus. Brudlaupe 
maa hava stadi paa Lislestog, som truleg brudgomen aatte eller 
leigde; sogumennane hev daa yvifort Kils-namne paa brudlaupe 
for di dej mintest brurfolki buande paa Kile seinst. 

«Den snilde presten» maatte vera Peder Steensen, prest i 
Vinje 1751-1776. Han hadde ord for aa vera ein medgjorleg 
mann, medan ettermannen Monrad var strid og havgirug (Faye, 
Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie s. 406), og prestane 
i 1600 tale, hr. Ole Nilsen (1639-1675) og Jakob Morland 
(1676-1685) soneer endaa verre (jfr. Qvisling, Ovre Telemarkens 
historie i det 17de aarh. s. 93 fr.). Prestane 1700-1750 var 
vel lika, og dette tykkj est vera eit prov meir for at visa er fraa 
1700 tale (ikkje 1600 tale). 

. So er de daa spursmaale um kva «vaar beste herre» var for 
ein. At han var ein som var med i lage, maa vera greidt. 
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Presten kunde de ikkje vera; han hev venta med. Vinje. Brud-
gomen eller far til brun i kjem ein til tenkje paa. Men kvi skulde 
dej bera eit slikt namn? De er framandt for bygdemaale i visa, 
og den er heiltupp maalrein andrestad. Namne maa ikkje vera 
bruka i aalvor; de maa anten vera bruka i skjemt eller tu sneidur 
(vednamn), og de hover vel ikkje paa nokon av dej nemnde. For 
visa er ei s kj e mtevis e. De ser ein best av de skjemtesame 

. etterkvaede og heile tonen i ho. Kvi gjekk alt so bakvendt i 
brudla,upe? «De valde dej hadde ingi trumbe». Men kvi hadde 
dej ingi trumbe? «Vaar beste herre» vart forstyra. «Vaar beste 
herre» kann ikkje vera nokon annan enn trumbeslagaren. Dette 
er den einaste tyding som gjev meining i etterkycede, og ikkje 
nok med de; men de gjev so framifraa meining at me med di 
fr grunn i heile visa. Men kvi ber trumbeslageren de ved-
namne? Fyrr me kann svara paa de, maa me nemne litt um 
trumba i Mg. Ho var paa denne tid i fullt bruk.  i brudlaup, 
og hev von i bruka i Telemarks-brudlaup like til 1870 aari. Dej 
'bruka ho fyri ferdi, trumba maten ut-or eldhuse, brurine ut-or 
lofte, o. 1. (Wille, Sillejord s. 257 fr.), og eit brudlaup utan 
trumbe vart reikna for baade smaalegt og snortelegt (jfr. etter-
kvnede). Tamburen var ein av dej vigtigaste umbodsmennar i 
lage (jfr. «vaar beste herre»), og var alltid fyrstemann i fiokk og 
ferd, de ein au kann sjaa paa gamle bondebilwte av brudlaups-
ferdir fraa 1700 tale. Trumbune hev aldri vofi arbeidde i 
bygdane, og dei som var, kom med hermennane, som hadde 
trumba med seg heim, likso vel som vaapn og herklwde. At 
trumba vart yviford fraa feltbruk til festbruk er ein ting som 
laag fzelt nfflre, anten tanken kom fraa tamburen, som hadde sett 
de i byen eller Utlande (Troels Lund, Dagl. liv i Norden 2  XI, 
s. 23 fr.), eller fraa bygdefolke. Fyri 1628 daa Noreg fekk si 
eigi her, kann de ikkje vera tale um trumbe-bruk i bygdane, 
og daa de nye alltid trong •ei 20-30 aar til aa arbeide seg inn, 
kann ein trygt segja at trumba fyrst vart aalmenn i Telemarki 
etter 1650. Ut av dette kann me skyna vednamne «vaar beste 
herre». Trumbeslagaren var fyrstemann i brudlaupsferdi. De 
er au sysert nfflre de rette, naar me segjer at hermannen var fxlt 
gild og stor paa de naar hans  kom heim-att. Daa skrytte han 
baade av noko og inkje, daa blenkte han med uniform og fine 
fag:tir, kanskje han au brant paa maale og hadde lwrt eitpar fine 
tyske eller danske ord, alt i alt: daa trudde han han var «herre- 
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mann», den fyrste i bygdi. Karane ynskte seg likso gilde som 
han, og gjentune hekk etter honom. I eit paabod um herman-
nen i «landmilitien» heiter de ogso, at han skal «agtes og xres 
udi alle sarakvemme fremfor de andre unge karle, og altid have 
det overste swde og gang over dem» (forordn. av 28/2  1705, § 23). 
So 	de var raad tu l verte stor paa de. Kanskje han her i lage 
hev visa storlwti vel mykje, og at de er de diktaren skjemtar 
med? Er trumbeslagaren av «Holstein-karane» (dei som 1762 
laag i Holstein), so kunde han i 1770 vera paa sitt sproytnaste, 
og ingi herfolk var fxlare tu l skruvle enn dei (jfr. Berge, Store-
gut s. 60). Men kvi var han forstyra? Av drykk, sut, sinne? 
Var de drykken, so vii de vel segja, at daa ferdi kom paa Ro-
tjorn-myrane, var han so full og galin at han ikkje orka eller 
vilde trumbe. Dette hev gjevi diktaren tanken tu l visa, og paa 
dette hende kviler ho. Men drakk han seg full berre for han 
var .ein fyllebasse, eller laag der noko djupare under? Kvi vilde 
brun i heim-att tu l papa sin, og kvi turka ho seg med belte-
klutenl? Kvedaren (B) visste ikkje anten de var taarir eller 
sveitte ho turka. Ferdi kom fram nottestidir, so ein skulde heller 
tru 	brun i fraus enn sveitta. Brun i var ung (24 aar, ho var f. 
1746), glad i far sin, mest ka.nskje for ho hadde stjukmor (mor 
hennar doydde 1760; 17/7  1761 gifter Aanund Rovshus seg att). 
Held ein dette ihop med at tamburen vart fortyra, so kunde 
ein tenkje at Hwge kanskje hadde vilja havt honom, og* at ho 
var truga tu l aa taka brudgomen. Men de kunde au vera for 
ho 	var noydd tu l aa taka han Asle; for ho var framleg (fyrste 
barne f. 1770). At brun i gret, kunde ein kulturhistoriskt tyde 
at ho fylgde den gamle skikken i brudlaupi. Daa skulde ho 
laga seg tu l graate rett som de var, i visse hove (sjaa Wille, 
Sillejord s. 258 fr.), og dette hoyrde so visst tu l skikken som at 
vigjingi herde tu. At dei alle vart glade i hugen naar dei 
saag Grungedal, maa difor snaudt forast yvi paa brun; i de 
ordelage goymer seg atter ein gamal skikk, den at dei skulde 
skrike og huve naar dei kom tu l brudgomgarden (Wille s. 260). 

Etter dette skulde daa visa vera ei historisk skjemtevise, helst 

Belteklut m. (ikkje i norske ordbokar), av belte n. (gin. belti n. 
og klut m. (gin. klåtr m.) (jfr. beltispuss, beltissproti o. fl.), ein utsauma, 
rektangulmr linduk, paa lag 8/4  aln lang og 11/2  kvartel breid. B. var 2; dei 
smette ein paa kvaare sida inn-under sylvbelte tu l brud, so dei hekk ned, 
noko til stas, noko til turkaklut. (Sjaa ogso Wille, Sillejord s. 258). 
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med emne fraa 1770. Ho er visst dikta same aare au, med alt 
var i friskt minne, og av ein som var med i brudlaupe og saag 
og hoyrde alt som til gjekk. Av de gode kjennskapen tu l bygde-
ma,ale maa ein tru at diktaren hev von i ein bygdemann. Av 
maatehalde og reinleiken i skjemtetonen maa ein tru han hev 
von i ein fint dana bonde, og daa de var ei skjemtevise han dikta, 
so hev han visseleg fylgt skikken i den tid: dikta visa og kvedi 
ho fram i samme renne, d. v. s. i brudlaupe (jfr. Vaags-visa, 
«Syn og segn» VIII, s. 291). Ho ber merke av braaddikting, 
og daa visst skjemte- og nidvisur vart framkvedne med same 
dei vart dikta, liksom stevi. Gjeng me difor ut ifraa at visa 
er dikta 1770, so gjev de oss ei meining um korleis og kva tid 
yvigangen var fraa folkevisa tu l bygdevisa i Noreg. Stevi um 
Orm Aasland (uprenta), Asgeir Heggtveit (jfr. n. hist. tidskr. 2 
R. III, s. 168-69; Daae, N. Bygdes. P, s. 152-53; Fedra-
heimen 1/5  1886, 34; Fremskridt 4/2  1891, 29) og Hergjus 
Kvaalsodd (Berge, Norskt bondeliv s. 1-3, jfr. s. 53) er alle 
fraa 1600 tale, visa um Vilborg paa Kveste (Landst. N. F'. 113; 
Berge, Norsk visefugg s. 34-36) fraa 1760 aari, visa hera fraa 
1770, visa um Storegut (Landst. 115; Berge, Storegut s. 35, jfr. 
s. 80-81 og s. 86) fraa 1790 aari, og desse stevrekkjune 
og visune er typiske yvigangsformir fraa folkedikting tul 
bygdedikting. Dei hev sitt dmme fraa folkediktingi, stevi 
minner um dei eldre gamlestev og kjempevisune, visune hev 
tvilina vers som folkevisa, og visa hera hev au etterkvwde. 
Medan alle desse i innhald er sogubundne og stadfeste tu l Tele-
marki, og difor er bygdevisur, so ber dei merke av aa vera 
fodde av den egte folkediktingi. Der kvelver seg ei haegre, rei-
nare luft yvi deim enn yvi dei yngre bygdevisune, helst for dei 
er tilvortne i ei tid daa folkevise kv ed ingi var i full blorning: 
For aa nemne ein einaste ting med visa her: Av etterkvbede tul 
ho ser me at diktaren (og med honom aalmugen) hev mein.t at 
stevstomnane (millom- og etterkvwdi) i folkevisune inneheld grunn-
emne i visa dei stend tu, at dei difor organisk hoyrde tu l visa. 
Difor hev diktaren her lati etterk-vEede stadi likso organiskt tul 
si vise. Me ser av dette koss folke livde i og med folkediktingi, 
koss ho alltid skaut nye rynningar, og visa her er av dei mest 
typiske domi paa yvigangsformin.e fraa folkevise tu l bygdevise. I 
Noreg femner denne yvigangstidi aaremaale 1600-1800. 



HVAD BETYDER OPRINDELIG ORDET SKALD? 
Av Magnus Olsen. 

Tender man sig tu l de etymologiske ordboker for at faa vite, 
V hvad ordet skald, gammelnorsk skåld n., oprindelig be-

tyder, vii man se, at disse ingen ordentlig besked kan gi. Der 
er nok fremsat forskjellige forklaringer av dette ord. Saaledes 
«har man stulet ordet tu l verbet s kj e 1 de, idet man henviser tul 
den gamle nidvisedigtning, der danner motstykket tu l lovkvaderne». 
Der er ogsaa en anden forklaring hvorefter «skåld n. oprindelig 
har betegnet «digtning» og er opstaat av *skkbla-, av roten *s.0 
med suffikset -tio; sml. oldirsk sca n. «fortalling» (av *seetlo)». 
Men mot begge opfatninger kan der gjores vegtige indvendinger ; 
mot den forste taler ifolge Falk og Torp 2  ordets lange vokal, 
mot den sidste konsonantforbindelsen sk- istedenfor, som man 
skulde vente, sky-. 

Man bor vel derfor slaa ind paa en anden vei for at naa 
tu l en sproglig forklaring av dette i kulturhistorisk henseende 
sardeles interessante ord, som er sareget for nordisk. 

Der kan neppe vare tvil om, at -id i skåld er avlednings-
endelse likesom t. eks. i nynorsk havald n., vwversylle, oldn. 
folald n., fole, hrågald n., noget som «ruer», falder i oinene ved 
sit omfang, kerald n., kar 3. Denne endelse uttrykker fra forst 
av middel eller redskap. 

1  Fremsat av E. L idén, Beiträge zur Geschichte der deutschen Spraehe 
XV (1891) s. 507 f., hvor eeldre forklaringer er citert. 

2  Etymologisk ordbog II s. 168 (gjentat i den tyske bearbeidelse II s. 980, 
jfr. s. 1540). 

Jfr. A. Torp, Gamalnorsk ordavleiding § 37 (i Iltegstad og Torp, 
Gamalnorsk ordbok). 
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Den lange vokal i ordstammen behover ikke at vare op-
rindelig e, som Liden har antat, men kan likesaa godt bero paa 
en sammendragning av -awa- eller -awi- (jfr. t. eks. får adj., 
gotisk fawai [flertal], og stråöa = gotisk strawida, Noreen Alt-
isländisehe Gramm.3  § 77, 2). Det er saaledes tillatt at opstille 
som grundform enten *skawa-lda- eller *-skawi-lda- (aldre -dia-). 

Sporsmaalet blir nu, om der i germansk eksisterer en stamme 
*skawa- eller *skawi- med passende betydning, hvorav skåld kan 
vare avledet paa samme maate som t. eks. kerald (stamme 
*kazalda-) av ker (stamme *kaza-). 

I gotisk findes et sanmiensat adjektiv us-skawai (n.om. flt. 
hankjon) «besindig, nolitern», hvortil er dannet verbet usskawjan 
«bringe tu besindelse»:  Adjektivstammen er *skawa- og har 
sandsynlig oprindelig betydet «som merker, gir agt», da den 
bl. a. er nar beslegtet med tysk sehauen «at skue» (gammel-
hoitysk seouwön, gammelsaksisk skawön) 1. 

Det synes mig at vare en ialfald fra formens side sardeles 
tiltalende forklaring at opfatte skåld (av *skawalda-) som en av-
ledning av den navnte germanske stamme *skawa- «som merker, 
gir agt». Grundbetydningen av skåld har da vret: noget, hvor-
igjennem man merker eller iagttar. Hvortil har nu denne be-
noevnelse egentlig hensyn ? 

Det er en velkjendt sak, at paa et mere primitivt standpunkt 
falder digterens og prestens virksomhet gjerne sammet. De 
helige formler, som er et vasentlig led i gudsdyrkelsen, og de 
ord, hvormed varsler tydes og gudernes vilje forkyndes, er efter 
sin natur havet over dagligtalen; in.den presternes kreds har 
derfor naturlig den strengere indsigt i den bundne stils love for-
trinsvis kunnet nedarves. Der er saaledes paa forhaand en 
mulighet for, at ordet skald egentlig er en gammel benavnelse 
paa prest. Ved den forklaring av ordets form, som er git i det 
foregaaende (»som merker eller iagttar»), turde denne mulighet 
ha faat nogen sandsynlighet for sig; man maatte da ved skåld 
forst og fremst tanke paa den side ved den prestelige virk-
somhet, som har vret rettet mot iagttagelsen av gudernes vilje 
gjennem varsler, dels saadanne, som av sig selv ind.finder sig i 
naturen, dels saadanne, som direkte fremkaldes ved helige hand-
linger, foretagne i dette bestemte oiemed. 

Se t. eks. Fick, Vergleichendes Wörterbuch, III. bearb. von Torp und 
Falk, s. 465. — Om be,slegtede ord utenfor germansk skal tales mere i det folgende. 
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La os derfor gaa ut fra, at skåld fra forst av har betegnet 
en mand, som sat inde med overnaturlig viden, som kunde swtte 
sig i forbindelse med de hoie magter og tolke deres vilje for 
folket. Og la os saa prove denne opfatning paa de beretninger 
vi har om forhistorisk gudstjeneste blandt germanerne. Vi vii 
ta for os den eneste virkelige skildrin g, vi har av en nordisk 
prests virksomhet i forhistorisk tid, og se, om en benfflvnelse 
skåld, d. e. han som merk er, gir agt, kan passe ,paa ham. 

Denne skildring findes i Tacitus's bekjendte beretning om 
gudinden Nerthus's dyrkelse hos 7 smaa konfodererede folkestammer 
i det gamle Danmark (Germania kap. 40): 

«Disse folk . . . dyrker i fwllesskap Nerthus, det vii si den 
moderlige jord, og de. mener, at hun blander sig ind i menneskenes 
f2erden omkring tu folkene. Paa en 13 i havet findes der en ube-
smittet lund, og i denne er indviet en vogn, som doekkes med et 
teppe. Presten er den eneste, som har lov tu l at berore den. Han 
merker, naar gudinden er tilstede i dette hemmelige gjemme, og 
naar hun kjigrer avsted paa sin vogn, som trwkkes av kjor, led sager 
han hende under dyp wrefrygt.» Derpaa forteelles om gudindens 
glade optog, som ender med, at «presten bringer hende tilbake tul 
det hellige sted.» 

Hvad der her er anfort, er tilstnekkelig tu l at overbevise os 
om, at en saadan Nerthus-prest udmerket godt kunde vwre 
blit kaldt «skald»; det siges jo udtrykkelig om ham, at han 
merk er (intelligit), naar jordgudinden (d. e. den vaarlige vegeta-
tionsdwmon) har indfundet sig. Der er, som jeg tror, anfort 
gode grun.de  for, at Nerthus's prest fortrinsvis har merket gud-
indens komme ute i naturen, lagar de forste vaarplanter begyndte 
at spire frem (jfr. MM. 1909 s. 24 if.). 

Men dermed er det ikke git, at Nerthus's prest virkelig har 
vwret kaldt «skald», og endnu mindre, at denne benvnelse op-
rindelig har tilkommet ham. De klassiske forfattere beretter fra 
den germanske oldtid ogsaa om kvinder, som forutsa gudernes 
vilje, og ved hvilke det ikke kan sees, at de har hat nogen speciel 
forbindelse med den nwvnte guds kultus. Mest bekjendt er 
brukterernea prestinde Veleda, som gav orakelsvar fra et hoit 
taarn (Tacitus, list. IV 61. 65, Germ. 8). Det er vd l derfor 
rimeligst at anta, at *skawadla- har vret en fwllesbetegnelse 
for alle de personer, som hos de gamle nordboere gav agt paa 
gudernes vilje og forkyndte den i en over dagligtalen hwvet fore- 
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dragsart, de forste spirer tu l den senere båt utviklede norrone 
skåldskapr. 

Denne antagelse ligger ogsaa nr paa grund av ordets kjon. 
Skåld er intetkjon og har derved bekvemt kunnet anvendes baade 
om prester og prestinder (jfr. bruken av barn om sveinn og mcer, 
hross om hestr og merr, o. s. v.). Egentlig betegnet det jo kun: 
det, hvorigjenn.em man merker (gudernes vilje). 

Den omstgendighet, at ordet i historisk tid kun kjendes fra 
nordisk, utelukker ikke, at det engang kan ha vret brukt av 
sydligere germanske folk. Det kan meget vel efter sit betydnings-
indhold vwre at stille paa linje med det anforte prestindenavn 
Veleda. Og da dette egentlig synes at vgere et keltisk ord 1, 
vgesentlig det samme som det irske fi/i (gen. filed, stamme *velet-), 
digter, vismand, — beslegtet bl. a. med kymrisk gwelet, se, be-
tragte, mens Veleda staar temmelig isoleret i germansk 2  - er 
der en mulighet for, at *skawadla- kan vwre dannet i aarhun-
drederne for vor tidsregnings begyndelse, da keltisk kultur-
indflydelse ogsaa ellers gjorde sig gjwldende paa mange 
maater 3. 

Men vel saa sandsynlig turde det vwre, at ordet skåld 
(*skawadla), selv om dets oprindelse ikke falder allerede i fxlles-
germansk eller forgermansk tid, dog ialfald har sine reale fornt-
swtninger i en twnkemaate, som er direkte nedarvet fra den 
indogermanske urtid. Efter den forklaring, som her er git, har 
ordet nemlig nere slegtninger utenfor germansk, ved hvilke man 
kan iagtta den samme betydningsovergang fra «at merke (iagtta 
gudernes vilje)» til «at digte». I garnmelindisk findes et ord 
kavi-, der brukes som adjektiv i betydningen «vis, klok, for-
standig» og som substantiv om off er prester og om digt er e, 
i swrdeleshet kunstdigtere. Vi maa twnke os, at en saadan indisk 
kavi-, som baade var offerprest og digter, er bleven fortrinsvis 
benwvnt efter sin uttydning, av varsler, som toges under ofring. 
Paa lignende maate kan en offerprest hos de gamle grwkere 

Da denne Veleda, som nwvnt, forkyndte gudernes vilje fra et taar n, 
ter man her minde om, at ogsaa et keltisk ord for «taarn» (gallisk celienon) er 
optat i germansk (gotisk kölikn), rigtignok uten «lydforskyvning» og folgelig 
vistnok at betragte som et yngre laan end Veleda. 

2  Fick, Vergl. Wörterbucht II. bearb. von Stokes und Bezzenberger, 
s. 276 f., III s. 401. — Oldn. vplva herer neppe hit. 

a  Jfr. bl. a. C. M ar strande r's sammenstillinger 1 «trim> V s. 204 if. 
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kaldes .buo-csx6og, egentlig en, som iagttar (-coccio, av *skowo-s, 
= germ. *skawa-) brandofferet (Ho n.)1. 

Disse beslegtede ord utenfor germansk er vel egnet tu l at 
stotte den her foreslaaede opfatning av oldn. skåld. Til denne 
fortes vi ved en formel analyse av ordet, og den oprindelige 
betydning, hvortil denne analyse lukket op, viste sig at staa i 
fuld overensstemmelse med mere 'primitive tiders k-ulturtilstande 
og twnkemaate. Nu kommer saa endelig hertil det gammel-
indiske ord, som viser, at den forbindelse av prest og digter, som 
vi maatte forutswtte for oldn. skald, virkelig er tilstede ved et 
nfflr beslegtet ord utenfor germansk. 

1  Likesom i indisk har man ogsaa i grEesk og latin former av roten 
*skou-, *skett- liten s-: gr. xoeco, bale, merke, lat. eaveo, vogte sig, ta sig i agt. • 
1 fr. det her foran s. 2 anm. 1 eiterte. 

15 — Maal og minne. 1911. 



SPORSMAALET OM VINLAND. 
Av Aiexander Bugge. 

De efterfolgende sider er skrevet som indlffig i det ordskifte 
som blev holdt sidst host i anledning av professor Fridtjof 

Nansens nye teorier om Vinland og opdagelsen av Nordamerika. 
Folgen er at de hen.viser mere til professor Nansens og professor 
Moltke Moes raundtlige foredrag 1  end til Nansens trykte bok 
«Nord i taakeheimen». Jeg har senere gjennemgaat mit manu-
skript og wndret en del her og der, og professor Moe har vist 
mig den store velvilje at gjennemgaa det med mig, hvorfor jeg 
bringer ham min oprigtige tak; men jeg er allikevel rad for at 
mit indlxg ikke i alle deler er, som det vilde ha vret, om jeg 
hadde hat Nansens bok liggende foran mig fra forst av, eller om 
jeg nu hadde hat tid til at ta hele sporsmaalet op igjen til 
undersokelse. 

Professor Nansen har fortjenesten av at vxre den forste som 
efter Gustav Storms grundlwggende «Studier over Vinlands-
reiserne» (Aarboger for nordisk Oldkynclighed 1887) paany har 
tat hele sporsmaalet om Vinlandsreiserne op til undersokelse 
og droftelse. Hjulpet av prof. Moes enestaaende viden om 
sagn og middelalderlig litteratur har Nansen utvilsomt fortje-
nesten av i fortwllingerne om Vinlandsfwrderne at ha skilt ut 
en hel del stof, som er digt og eventyr, ikke historie. Han har 
vist, at solv den xldre formning, som findes i Eiriks saga Rauba, 
ikke, som Gustav Storm mente, er fuldt at stole paa. Men 
tvilene og kritikken overskygger det positive. Min hovedindvending 
er, at baade Nansen og Moltke Moe ser sporsmaalet om Vinlands- 

' [Oversigt over Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Kristiania 1910 s. 48 if.] 
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reiserne sagnhistorisk. Efter min mening maa vi se paa det 
historisk. .Vi maa naturligvis undersoke hvad vxrd de forskjel-
lige kilder har. Men en historiker vilde vel forst undersoke de 
wldste kilder og soke at finde ut hvad positivt disse saavelsom 
de yngre kilder indeholder. Vi maa forst og fremst soke at lose 
sporsmaalene : Er nordmmndene kommet til kysten av Nord-
amerika? naar er de kommet dit? hvor langt syd er de kommet? 
og hvem var forer for fxrden eller fmrderne ? Forst naar vi har 
faat svar paa disse sporsmaal, kan vi undersoke de opdigtede 
tra3k, som findes i fortmllingerne om Vinlandsfmrderne. Nansens 
og Moes undersokelser, med deres overmaade interessante paavis-
ning av irske skippersagns indvandring til Norge og Island, tilhorer 
saaledes efter min mening mere literaturhistorien end historien. 

Men la os allikevel gaa den omvendte vei og forst under-
soke de digteriske og eventyrlige trwk i fortaellingerne om Vin-
landsfmrderne. 

Det er da bedst at inge prof. Moes aandfulde foredrag til 
grund. Alle fandt visselig hans utsigt over sagndannelsen hoist 
interessant og vmkkende. Derimot kan jeg ikke vmre fuldt enig med 
prof. Moe i hans opfatning av forholdet mellem saga og sagn og even-
tyr. Sporsmaalet om hvor meget uhistorisk stof — digt og eventyr — 
der er i sagaerne, kan lettest løses, hvis vi leegger kongesagaerne 
til grund for undersokelser. Ti for de fieste kongers historie 
har vi skaldekvad og ofte andre samtidige optegnelser ved hjaelp 
av hvilke vi kan kontrollere sagaerne. Vi ser da at disse op-
digtede trmk findes i alle sagaer like ned til sagaen om Sigurd 
Jorsalfarer og hans brodre. De trmnger sig dog ikke vilkaarlig 
ind i sagaerne, men efter faste love. Der hvor den mundtlige 
overlevering intet har visst eller kunnet vite, har sagafortmllerne 
og traditionen digtet i overensstemmelse med de almindelige 
episke love. Men paa andre punkter er det ofte merkvxrdig 
hvor godt sagaerne mindes de virkelige hmndelser ; jeg kan nmvne 
Olav den helliges saga som et godt eksempel paa dette. Jég 
kjender ikke noget sted i sagaerne fra Harald Haarfagres saga 
av hvor eventyrdigtningen helt har kvalt den historiske kjerne. 
Selv i eventyrene om jwtten Dovre, som fostret Harald Haar-
fagre og voldtginalvdan Svartes dod, er der historiske enkelt-
heter, nemlig uvenskapet mellem far og son, som ogsaa kommer 
igjen.  i «Grimnesmaal». Paa samme maate maa ogsaa fortel-
lingen om Vinland ha et historisk utgangspunkt. Det maa ha 
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~et en virkelig begivenhet, som eventyrdigtningen kunde slynge 
sig op rundt. 

Likedan er det med de mwnd, som siges at ha opdaget 
Vinland. Forst ilvnes i Flateybokens Grcenlendingapatr Bjarne 
Herjulvsson som skal ha set det nye land paa avstand, men ikke 
undersokt det. Bjarne selv er efter al sandsynlighet en historisk 
person, en son av den Herjulv, som var en av de forste land-
namsmwnd paa Gronland (Landnåma II k. 14). Men hvormeget 
sandt der er i fortwllingen om hans fwrd, er det umulig nu at 
sige. Gustav Storm har jo vist at Grcenlendingapåttr inde-
holder en hel del uhistoriske trk og mener at den i det hele 
er mindre at stole paa end Eiriks saga Rauba. Denne opfatning 
deler ogsaa prof. Finnur Jönsson. Det er dog vaerd at merke at 
Grcenlendingagttr findes i Flateyboken, som er skrevet paa 
Nordlandet; men dör (ved Skagafjorden) bodde ogsaa Torfinn 
Karlsevne. Desuten er der i Grcenlendingapåttr endel treek, som 
synes gte, f. eks. fortwllingen om hvor hoit solen stod i Vinland. 
Jeg tror da, som prof. Moe mundtlig har meddelt mig at han 
ogsaa dor, at Grcenlendingapåttr kanske i flere stykker reprwsen-
terer gammel, mundtlig overlevering og saaledes ikke helt bor kastes 
vrak paa ved siden av den ffildre, mere lwrde Eiriks saga Rauha. 

De to navne, som fortwllingen om Vinlandsfaerderne iswr 
knytter sig til, er Leiv den hepne og Torfinn Karlsevne. Om 
denne sidste uttaler Nansen sig ikke nwrmere. Leiv Eiriksson synes 
han =mest at anse for •en sagnfigur. Til stot-te anforer han 
(« Nord i taakeheimen», s. 252): «Personnavnene i Eirik Raude's 
saga er ndvidere paafaldende. Med undtagelse av Eirik selv, 
hans kone Tjodhild og sonnen Leiv, og nogen andre navne i 
forste delen som nwsten i sin helhet er tat fra Landnåmabok, 
er omtrent alle navne, som tilhorer denne saga, forbundet med 
hedenske gudenavne, swrlig Tor». Hvad paafaldende det er i 
dette, da navne sammensat med Tor var de aller almindeligste i 
vikingetiden i Norge og paa Island, skjonner jeg ikke. S. 252 
anm. 2 siger Nansen: «Desuten nwvnes det en trx1 Garöi, men 
som trx1 kunde han vel ikke faa et gudenavn». Det er dog at 
merke, at n avnet i et andet haandskrift skrives Garör, som var 
almindelig i Norge, men ikke paa Island. Ogsaa Garöi kjendes 
fra Norge. Dette stakkars trwlenavn er derfor i mine oine et 
godt vidnesbyrd om at navnene i Eiriks saga Rau6a er historiske. 
At Leiv den hepne er en historisk person er, synes jeg, omtrent 
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likesaa sikkert som at Haakon Ladejarl eller Olav Trygvason 
har levet; det tror dog visst ogsaa Nansen. Naturligvis kan 
det indvendes, at som den der forte kristendommen til Gron-
land og forste gang seilet frem og tilbake fra Norge til Gron-
land kan det vaere tillagt Leiv bedrifter, som han ikke har 
utfort. Men hvad underlig er det i sig selv i at Leiv, da 
han forste gang skulde seile hjem fra Norge, er kommet 
ut av kursen og har landet ved kysten av Nordamerika? Og 
desuten hvad grund skulde vel islxndingerne ha til at fortwlle 
om at en gronlxnding hadde fundet Vinland, hvis det ikke var 
en gammel tradition om dette? Fortxllingen om Leivs Vinlands-
fxrd findes i Kristnisaga og hos Snorre. Det er ikke let at av-
gjore om avsnittet i Kristnisaga, hvor dette fortwlles, stammer 
fra Are eller fra Gunnlang Munk. Men ialfald gaar traditionen 
tilbake til tidlig i 12. aarh. Leivs tilnavn, den hepne, vidner 
i mine oine ikke om noget overnaturlig. Det samme tilnavn 
blev ogsaa baaret av en islaending i 10. aarh. Hpgni inn heppni, 
fra hvem den bekjendte lffige Ravn Sveinbjornsson nedstammet i 
6te led (Biskupasögur I 639). Mindes kan ogsaa om tilnavnet 
scelingr, som er baaret av to fuldt historiske meend paa Island 
(Landnama, IV k. 1). Det tor dog hwnde, at dette tilnavn ikke 
betyr «den lykkelige», men «den som sitter i lykkelige kaar» 
og at det derfor ikke kan brukes. • 

Ialfald kan der neppe reises tvil mot KarlseVnes Vinlands-
fwrd. Karlsevne var oldefar til to biskoper og tipoldefar til en 
biskop paa Island i 12. aarh. Men i saa faa intled glemte ingen 
iskending navnene paa sine forfxdre, og det er utxnkelig at 
man skulde kunne tillxgge en biskops oldefar eller tipoldefar 
bedrifter, som han ikke virkelig hadde utfort. Desuten hvem er 
vel forst kommet til Amerika, hvis det ikke er Leiv eller Karlsevne? 
Opdagelsen maa dog vxre foregaat kelige for 1347 da Markland 
nwvnes i de islandske annaler, ja, som siden skal vises, for 
midten av det 11. aarhundred. 

Saa kommer et sporsmaal, som prof. Nansen og prof. Moe 
tillxgger en saa stor betydning, nemlig sporsmaalet om laan fra 
irske skippersagn og reiseeventyr og indirekte fra klassiske for-
txllinger om de lykkelige oer. Men er nu likheten mellem Vin-
land og de irske drueoer saa stor? I de islandske sagaer er 
Vinland reisens maal, og det er (som i virkeligheten) et stort 
land, ikke en o; nordmwndene . gjwster bare kysterne. 1 de irske 
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fortwilinger er oerne med druerne bare et moment underveis; 
det er ingen som drar ut for at finde insula uvarum. Brandan 
seiler ut for at finde «det forjwttede land», «livets land». Des-
uten er det bare smaa oer, som irerne kommer til. NordmEen-
dene kom derimot tu l store lande, Hellu/and, Mark/and og Vin-
land (ikke Viney). 

Og nu selve sporsmaalet om de lykkelige oer. Er det 
saa sikkert at det der bare er laan? 	Slike forestillinger 
findes jo hele jorden over: hos indianenie paa vestkysten av 
Amerika, hos polynesierne, hos xgypterne og hos kineserne. Til 
skildringen av disse lykkelige oer horer overalt (ikke mindst i de 
irske folkesagn) ikke bare mat og vin i overflod, men ogsaa 
skjonne kvinder. — SkrEelingernes kvinder skildres derimot ikke 
som tillokkende. — Derfor tror jeg nok at skildringen av Vin-
land kan ha laant trwk fra de lykkelige oer (at ha paavist dette 
er prof. Nansens store fortjeneste). Men skrwlingerne forstyrrer 
i mine oine illusjonen og dor at jeg ikke i Vinland kan se det 
lykkeland. Man kan indvende, at der findes to slags lykkeoer, 
de kristne, som tilhorer legenden og er fulde av hellige eneboere, 

. og de oprindelige hedenske hvor de skjonne kvinder barer hjemme. 
Men prof. Moe mener jo ogsaa at det er paa folkemunde, gjen- 
nem 	sjomxnd, at disse sagn er kommet tu l Island, og da vilde 
det -nere utrolig om disse sjomnd skulde ha ~et saa for-
skjellige fra sjofolk hele jorden over, at de ikke ogsaa hadde 
fortalt litt om vakre jenter. Desuten er, efter hvad prof. Moe 
oplyser, de irske fortEellinger om lykkelande med skjonne kvinder, 
ialfald naadd tu l Fseroerne. 

Jeg tror nok at Nansen har ret i at fortwllingen om Vin-
land rimeligvis har laant tro& fra fortEellinger om de lykkelige 
oer (insulae fortunatae). Selve navnet Vinland er dog neppe 
laant. Navigatio S. Brandani, hvor insula uvarton nwvnes, er forst 
blit tu l omkr. 1050 og alle er vel enige om at Vinland er wldre. 
I den wldre fortoelling om Maelduins reise nwvnes nok en o, hvor 
de reisende drikker sig drukne. Men jeg kan ikke skjonne at det 
er nogen likhet mellem fortwllingen herom og de wldste skildringer 
av Vinland. Fortllingen lyder i Il. Zimmers oversaattelse (Zeitschr. 
f. deutsches Altertum XXXIII, s. 168 f.): «lange zeit wurden sie 
darauf auf den wogen umhergetrieben, bis sie eine baumbesetzte 
insel fan den. die bäume waren ähnlich der weide oder hasel; 
wunderbare friichte waren darauf in grossen schalen. sie pfliickten 
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einen kleinen apfel von ihnen darauf und das loos wurde von 
ihnen geworfen, wer die frucht priifen sollte, die der apf el hatte. 
das loos fiel dem Maelduin zu. er  driickte einen teil von ihm in 
ein gefäss und trank und fiel in tiefen schlaf von der stunde 
bis zur ersten stunde des andern morgens ; nicht wusste man, 
ob er lebend oder tot sej, und der rote schaum war um seine 
lippen, bis er am andern morgen erwachte. er  sagte zu ihnen: 
«sammelt die frucht, denn ihre vortrefflichkeit ist gross ». sie 
sammeln darauf und mischen wasser darunter, um die trunkenheit 
und den schlaf zu mässigen». Jeg er enig i at forteellingen om 
Tyrker i Greenlendingagttr (Flat. I, 540) kan vwre paavirket 
av fortwllingen om Maelduin. Men mellem de nogterne fortwl-
linger om Vinland og denne fantastiske fortwlling er der ingen 
likhet. Det kan saaledes ikke fores noget bevis for at den fra 
Isidor stammende fortwlling om Insulae Fortunatae alt ved aar 
1000 var kjendt i Norge og paa Island, endsige paa Gronland. 

Efter min ;mening er na,vnet Vinland et godt, hjemligt navn, og 
snarest et reklamenavn. Det fortwlles jo uttrykkelig, at Eirik 
Rode kaldte det land, han hadde fundet, for Gronland forat folk 
skulde faa lyst tu l at fare dit, naar landet hadde et godt navn. 
De forste av Islands opdagere priste ogsaa meget det land, de 
hadde fundet, og sa at det dryppet smor av hvert straa Ur. 
Paa samme ma ate kan vel de nordmeend, som kom til Nord-
amerika ha reklamert med de druer, som de fandt dér, selv om 
de var noksaa sure. SammensaAninger med vin- var heller ikke 
saa sjeldne i vikingetiden, jfr. viney i Brage gamles Ragnars-
drå,pa str. 13, hvor, som prof. Moe oplyser for mig, metret synes 
at tilsige lang i, og å horni vinbjarga i Haraldskvx6i str. 2; 
viney paa det forste sted betyr vel «den rike frugtbare 021», mens 
vinbjprg er et ordspil med horn i betydningen 1) fremstikkende 
pynt, 2) drikkehorn. 

Desuten ser det ut som om det store indsig av irsk sagn, 
saga og eventyr tu l Norge og Island forst kom, efterat vikinge-
tiden i Irland var endt med Clontarfslaget i 1014 og begge folk 
levet fredelig side om side. I Eddakvadene er der jo faa spor 
av 	ink paavirkning. Fortwilingen om Tors fxrd tu l Utgarde- 
Loke var neppe fffirdigdannet for i den begynden.de  sagafortxllings 
tid, altsaa i 11. aarh., selv om enkelte trsek er meget 
De irske drag som findes i sagaerne tilhorer rimeligvis ogsaa 
tiden efter aar 1000. Det er med andre ord usandsynlig at irske 
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og derigjennem klassiske fortmllinger om lykkeoer, vinoer og 
drueoer har vret kjendt i Norge eller paa Island, endsige paa 
Gronland, for efter aar 1000. En anden sak er, at forteellinger 
om disse lykkelande har paavirket de senere fortmllinger om 
Vinland og Vinlandsreiserne. I det hele er der, selv i fortml-
lingen om lykkeoerne, ofte en historisk bakgrund. Saaledes blev 
i de romerske fortgellinger om Insulce Fortunatw mldgamle fore-
stillinger sammensraeltet med skildringer av de Kanariske oer. 
I de kinesiske riksannaler nmvn.es  ofte landet Fusang. Dette var, 
kan man se, egentlig Japan, som i kinesernes fantasi blev omdannet 
tu l et jordisk paradis (Internat. Archiv f. Ethnographie IV, 225). 

Hele dette sporsmaal om laan fra fortmllinger om lykkeoer 
kommer dog efter min mening forst i anden rmkke. Det maa 
forst avgjores hvad vegt vi bor lffigge paa de steder hvor. Vinland. 

nwv-nes. Vi har da forst Adam av Bremen, som omkr. 
1070 gjmstet Svein Estridssons hof i Danmark. Adams ord 
lyder (1. IV c. 38): «Han (z: Svein Estridsson) fortalte desuten 
om en anden o, som er fundet av mange i dette ocean, og som 
kaldes Vinland, fordi der av sig selv og uten at plantes vokser 
vinranker, som frembringer den bedste vin. Ti at det d& ogsaa 
er overflod paa usaadde kornfrugter har vi erfaret, ikke som 
nogen fabelagtig meningsytring, men ved paalitlig fortmlling av 
andre dansker. Efter denne o findes der intet beboelig i dette 
ocean, men alt er dmkket av utaalelig is og umaadelig morke». 
Mester Adams ord er holdt saa almindelig at man av dem efter min 
mening intet sikkert kan slutte om det er laant fra Isidor eller 
om de er originale hos ham. Og selv om ordene skulde vare 
laant fra Isidor, saa kunde det vel hmnde, at Adam har brugt 
den navngjetne forfatters, som alle trodde paa, istedenfor ulmrde 
nordboers ord. Vigtigere er det at avgjore om Vinland er gammel 
dum 	overtro, som Adam har bragt tu l nordboerne, eller god 
geografisk kjendskap tu l de nordlige lande, som han har bragt 
mot 	syd. Vi maa da ismr lmgge merke tu l hvor Adam setter 
Vinland. Han nmvner i sin skildring av Nordens oer forst Island, 
saa Gronland, BOM han siger ligger «i bunden av oceanet imot 
Sveriges eller de Riphmiske fjelde». Dernsest neevner han Haa-
logaland, som ligger nTrmere Norge 2, og tilslut Vinland, som 

1  Isidors ord er gjengit i «Nord i taakeheimen» 262, jfr. 289. 
I skolie 152, som ximeligvis Klammer fra Adam selv, heter det: «Andre 

siger at Halagland er den ytterste del av Nordmannie (Norge)». 
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efter hans skildring ligger ytterst ute i verdenshavet og lwngst 
mot nord. Adams ord synes at vise at han har twnkt sig Vin-
land nord for eller hinsides Island og G-ronland. Efter at ha 
gjengit Svein Estridssons ord om Winland, tu hvilket ord som 
forklaring i de fleste haandskrifter tilfoies : id est terra vini, 
fortsxtter han: Post quam insulam, ait, terra non invenitur habi-
tabilis in illo occeano, sed omnia quae ultra sunt glacie intolerabili 
ac caligine immensa plena sunt. Cuius rei Marcianus ita meminit: 
«Ultra Thilen», inquiens, «navigatione unius diei mars concretum 
est». Men her langt i nord vilde Adam ikke ha lagt Vinland 
hvis han hadde txnkt paa de irske drueoer. Vinlands beliggen-
het i Adam av Bremens skildring viser at kundskapen om dette 
land er kommet fra norrone meend. Adams hjemmelsmwnd har 
hort, at man for at komme tu l Vinland forst maatte seile op mot 
den evige is. Derav kommer den motswtning som Adam selv 
ikke magter at forklare, at det varme Vinland ligger lwngst mot 
nord av alle lande. Adams skildring er netop paa grund av dens 
feil det bedste vidnesbyrd om at det er norrone mwnd som har 
fundet Vinland. — Det samme viser ogsaa runeindskriften fra 
Honen, som, hvis avskriften er rigtig, fortxller om et tog tul 
iser og ubygder for at finde Vinland. Det er heller ikke let at 
komme fra de islandske annalers nogterne beretning om den 
gronlandske biskop Eirik Upsi 1. Han kom tu l Gronland i 1112. 
Han var der i 9 aar og drog saa ut for at lete efter Vinland 
(I. Å. 1121: Eiriler byscup leitabi Vinlands). Biskop Eirik har 
altsaa paa Gronland hort om Vinland og er draget ut for at 
kristne det eller for at finde bedre boliger. Eirik kan ikke vwre 
draget ut for at lete efter et irsk fabelland. Dette viser likeledes, 
at gronlwndinger, og i det hele norrone mxnd, er de forste som 
har fortalt om Vinland. 

I tid nxst efter Adam kommer Are Frode, som i sin is-
lendingaba fortwller om Gronland og siger: «Der fandt de spor 
av mennesker, baade ost og vest i landet, brudstykker av skind-
baater og stenvaaben, saa en av det kan skjmme at den slags 
folk har faret der, som har bygget Vinland og som gronlmndin-
genie kalder Skrwlinger (fieir fundu ibar manna vistir. bcebi austr 
ok vestr i landi, ok keiplabrot ok steinsmibi, „Ut es affivi må skilja, 

1  Vistnok er annalerne forst skrevet i anden halvdel av 13. aarh. Men 
de maa dog grunde sig paa langt ldre meddelelser. Og bispenavne er jo 
noget av det som overleveringen bedst har bevaret. 
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at fiar hafbi pesskonar fijek farit, es Vinland hefir byggt, oc 
Grcenlendingar kalla Scrcelinga). Men det var, da han (o: Eirik 
Raude) ,tok tu l at bygge landet, 14 vintre eller 15 for kristen-
dommen kom hit tu l Island, efter hvad en mand som selv hadde 
fulgt Eirik Raude ut, fortalte tu l Torkel Gellesson paa Gronland». 
— Oplysningerne om Gronland stammer altsaa fra Ares farbror 
Torkel. Prof. Moe mener, at det bare er stykket om tidsreg-
ningen, som stammer fra Torkel; de andre oplysninger deri-
mot, mener han, maa vare Ares eget tillseg. Dette er, synes 
jeg, litet trolig. Kundskapen om Vinland maa stamme enten 
fra Torkel, som var paa Gronland omkr. 1050, eller fra Torfinn 
Karlsevne. Torkel Gellesson talte siden med islandske mand, 
som hadde gjastet Orknojarlen Torfinn Sigurdsson et 1064). 
Disse fortalte, at de av jarlen hadde hort om Are Maarsson og 
Hvitramannaland eller Irland it milda. Det siges uttrykkelig 
(Landn. II k. 22), kundskapen om dette fabelland er kommet fra 
Irland, fra byen Limerick, som ogsaa drev adskillig skibsfart 
paa det mauriske Spanien. -- Dette forklarer den merkelige lik-
het med Edrisi, som prof. Nansen har gjort opmerksom paa. — 
Torkel Gellesson fik altsaa med faa aars mellemrum hon om to 
frugtbare lande, som skulde ligge langt ute i havet. Han, 
likesom de fleste andre, skjonte ikke at det ene var et huldreland, 
men det andet et virkelig land, og maatte da naturlig komme 
til at sidestille begge. Are Frode fulgte selvfolgelig sin hjem-
melsmand. Derav kommer det at det i Landnårnabök siges at 
Hvaramannaland ligger vest i havet nar Vinland det gode og 
at det er 6 dögers seilads fra Irland. Siden fortsattes denne 
sammensmeltning og fortallingen om det nyopdagede land i 
Amerika laante flere og flere trak fra fortallingen om de irske 
huldrelande langt ute i havet. Nu forst var det at Vinland fik 
tilnavnet det gode. Tilnavnet «det gode» har Vinland forst i 
Landnåmabök og Kristnisaga, men ikke i de aldste kilder : Adam 
av Bremen, Honenindskriften og islendingabök. 

Desuten er jo ogsaa prof. Nansen enig i at der i sagaen 
om Eirik Raude er flere agte trak som viser at nordman-
dene har vret i Nordamerika og er stodt sammen med de 
indfodte der. 

Til disse horer fortallingen om at Skralingerne ikke kjendte 
bruken av jern og om deres byttehandel, at de solgte skind og 
gav likesaa meget for fingerbrede strimler som for storre stykker. 
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Rimeligvis er der ogsaa i fortwllingen om kampen med Skrw-
lingerne wgte trwk. Det heter (k. 11): ,bat sjå ibeir Karlsefni 
ok Snorri, at „be& fan% upp å stpngum, Skrcelingarnir, knott 
mikinn ok blån at lit, ok flå upp å land yfir höjt ok la illiliga 
viö, _bar er niör kom. Prof. Nansen mente, at netop denne skil-

, dring var uhistorisk, at det • var den saakaldte herbrestr, en slags 
krudteksplosion, som forst nxvnes i slutten av 13. aarh. Men 
det er litet sandsynlig, at sagaskriveren saa frwkt skulde opta 
ting, som han netop hadde hort om. Jeg er enig med hr. P. P. 
Iverslie, naar han (Kvartalsskrift udg. av det norske Selskab i 
Amerika, 6te Aargang, 's. 6) sammenstiller det med den ameri-
kanske etnolog Sehoolerafts fortwlling om at Algonquinindianerne 
i Ny-England i krig brugte et kastevaaben, som de kaldte «Dm-
monens hode». Det var en stor, rund sten, som var sydd ind 
i en fersk hud og fxstet tu l en stang. Idet huden torket, sluttet 
den sig tt rundt stenen, og da blev den bemalt med fan-
tastiske figurer i forskjellige farver. Den blev baaret av flere 
krigere, hvis hverv det var at haandtere den i kampen. Naar 
den blev kastet mot en baat eller kano, var den istand til at 
swnke den. Naar den pludselig blev slynget mot en flok mxnd, 
frembragte den bestyrtelse og dod. 

Skildringerne av Skrwlingerne synes ogsaa at passe godt 
paa de indfodte i Nordamerika: «. fieir våru svartir (variant 
småir) menn ok illiligir, ok illt hoftfu abeir hår å holöi ; eygifir våru 
,beir mig ok breibir i kinnunum. Slik skildres ikke huldrefolk. 
Prof. Torp sammenstiller («Nord i taakeheimeu» s. 299) Skrcelingr 
med det tyske schrähelein (grundform skråhiling), som dog hare 
findes i Pfalz og ikke er en gammel levning, men er saerutvik-
ling. Dette ord er avledning av * skrak (jfr. oldn. skrå) «tor». 
Prof. Hjalmar Falk mener at det ikke er nogen grund tu l ikke 
som for at avlede Skrcelingr av adj. skral. Paa grund av sit 
utseende, levesxt og hedenskap er Skrwlingerne blit sammen-
blandet med vwtter og huldrefolk, paa samme maate som vore 
forfxdre tilla finnerne en hel del overnaturlige egenskaper; 
iwtten Svase (ell. Svade) gjores jo endog tu l en finn. I det hele 
tåler sagaernes skildring av finnerne, synes jeg, avgjort mot for-
klaringen av Skrwlingerne som et voette- eller huldrefolk. 

Et aegte irwk maa det ogsaa vxre naar sagaerne skjelner 
mellem tre lande, som ligger i nfflrheten av hverandre: Helle-
land, Markland og Vinland, et koldt ubebodd land lwngsl. mot 
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nord, et skogbevokset land i midten og et varmere lffinger 
syd. Dette har intet tilsvarende i de irske skippersagaer og 
passer for godt tu l de virkelige forhold til at det kan ha vret 
opdigtet. 

Min mening er at sagaernes fortwlling om norrone mwnds 
opdagelse av Nordamerika i hovedsaken maa staa tu l troende, at 
opdagerne har truffet sammen med de indfodte og at de er 
kommet saa langt syd at de har set vilde druer (rimeligvis son-
denfor Nova Scotia). 



Om finländsk-svenska 
apiko-gingivaler. 

Av H. BERGROTH, Helsingfors. 

För ett rätt egendomligt förbiseende har en hel grupp svens-
ka tandljud varit utsatt: (de företrädesvis sydsvenska) apiko- 
gi n givalern a. 	• 

Svenska landsmålsalfabetet skiljer endast mellan interden-
taler, postdentaler (NonEENs dorso-gingivaler), supradentaler(apiko-
alveolarer), dentipalataler (dorso-alveolarer) ock kakuminaler 
(apiko-kakuminaler). Ock NOREEN, som skapat tärmen apiko-
gingival, uppger1, att »riksspråket icke med säkerhet äger något 
hithörande ljud». 

Däremot redogöra sydsvenskarne LYTTKENS ock WULFF i sin 
stora ljudlära utförligt för apiko-gingivalerna, av dem benämnda 
»bakre tandljud» till skillnad från å ena sidan »främre tandljud» 

dorso-gingivaler), å den andra »Urertandljud» (= apiko-
alveolarer). Men då de, med orätt, förklara apiko-ging. d, n, 1 
för allmänsvenska, ha de blivit missuppfattade av uppsvenska 
forskare. Så föreställer sig tydligen NOREEN, att han ock 
LYTTKENS-WULFF hava olika uppfattning om samma ljud d, 
n, 1, medan i själva värket den uppsvenske ock de sydsvenska 
forskarne tänka på ock beskriva helt olika ljud: den förre hsv. 
dorso-gingivalt d, n, 1, de senare åter sydsv. apiko-gingivalt 
d, n, 1. 

Det nu skildrade förhållandet har ju redan tidigare påpekats 
av JÖRAN SAHLGREN, 2  i en uppsats »Om svenska apiko-gingivaler» 

Vårt språk I, s. 418. 
Som dock gör gällande, att apiko-ging. 1 är täml. allmänt i Sverige. 

16-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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i Sv. landsm. 1907, s. 13 if. Att ämnet här ånyo upptages, beror 
på två omständigheter: dels att SAHLGREN lemnat en del av det 
svenska språkområdet — det svenska Finland — obeaktad, dels 
(ock i synnerhet) att hans fullt motiverade förslag om införandet 
av ett särskilt beteckningssätt för apiko-gingivalerna ännu icke 
realiserats. 

De sydsvenska dentalerna, sådana LYTTKENS ock WULFF 
beskriva dem i tanke att de samtliga äro allmänsvenska, överens-
stämma fullkomligt med de finländska. 

I förbigående må med några ord beröras dorso-gingivalerna 
t ock s. Det förra ljudet bildas enligt LYTTKENS-WULFF så, att 
tungspetsens översta del tryckes hårt mot övre framtändernas 
[nedre] kant (Ljud!. s. 285); enligt PIPPING (i Nystav. IV, s. 
121) är det finl. t-ljudet postdentalt eller in t er dentalt; vid 
energiskt uttal prä,ssas tungans främsta del mellan övre ock nedre 
framtänderna,. Vid a är enligt LYTTKENS-WULFF (S. 250) tung-
spetsen »stödd mot nedre framtänderna», medan PIPPING (S. 121) 
finner, att finl. a bildas med tungspetsen »riktad mot nedre fram-
tändernas bas». 

Vi övergå till apiko-gingivalerna, d, n, 1. Dessa bildas en-
ligt LYTTKENS-WULFF på följande sätt: 

d: tungspetsens översta del ansättes mot övre framtändernas 
bas ock yttersta delen av tandvallen (tandköttet) (s. 212); 

n: tungan ansättes med spetsen mot övre framtändernas 
baser (s. 183); 

1: tungspetsen ansättes mot övre framtändernas baser ock 
tandkött (s. 151). 

Härmed jämföre man nu PIPPING (a. st. s. 121): d-ljudet 
[i fint.] måste betecknas som supradentalt. — Likväl inträffar 
det ej sällan, att översta delen av en eller annan framtand 
kommer i lätt beröring med tungan. — — Ock vidare (s. 122): 
1 överensstämmer med d ock n med hänsyn till artikulations-
stället. 

PIPPING, Vars ovan anförda uppgifter kunna bestyrkas av 
varje bildad finländare (icke åländing) med normalt uttal, hänför 

1) Jfr härmed NOREENS uppgift (Vårt språk I, s. 419), att vid , 
dorso-gingivalerna, således även vid t, tungspetsen ligger »mot övre 
framtändernas insida ock rob; alltså högre än vid sydsv. o. ful. t? 
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sålunda ful. d, n, 1 till supradentalerna, ehuru med en liten 
reservation. Han framhåller bestämt den väsentliga skillnaden 
mellan nämnda ljud ock de postdentala t ock a. 

På ett intressant sätt bekräftas dessa uppgifter av iakttagelser, 
som för omkr. 70 år sedan gjorts av en finländsk autodidakt på 
fonetikens område. 1 FRANS V. KNORRINGS lilla skrift om »Språk-
ljuden» (Språkforskningar I), Sthm 1844, finner man nämligen 
en plansch föreställande en del konsonantljuds artikulations-
ställen i munhålan; vi se här tungan ansatt vid t mot övre fram-
tänderna, vid n, 1, d ovan dessa (n något lägre än 1 ock d; jfr 
LYTTKENS-WULFFS uppgifter ovan!), samt slutligen vid r ännu ett 
stycke högre upp, mot gommen. 

Vad beträffar karakteren av d, n, 1 i de finländsk-svenska 
bygdemålen, är det naturligtvis vanskligare att på forskningens 
nuvarande ståndpunkt avgiva ett generellt omdöme. Dock torde 
även här det apiko-gingivala bildningssättet vara regel; dorso-
gingivaler har jag för min del iakttagit blott på Åland (fasta 
Å. ock Kumlinge). 

I en av de första finländska dialektavhandlingar, där det 
Lundellska landsmålsalfabetet kommit till användning, HAGFORS' 
monografi över Gamlakarleby-målet (Sv. Landsm. XII, 2), yttrar 
förf. (s. ,11) om målets dentaler: »Av postdentalerna är endast t 
typiskt postdentalt bildat. De övriga uttalas med tungspetsen 
mot gränspunkten mellan framtänderna ock tandköttet. De stå 
sålunda på gränsen mot supradentalerna, ja kunde kanske med 
lika stort skäl kallas supradentaler.» Ock om d säger han (s. 
12), att det städse är supradentalt, ock tillägger: »ett sådant d-
ljud torde vara vanligt icke endast i gkb., utan överallt i fin-
ländsk svenska — åtminstone i det bildade samtalsspråket». 

Mot FIAGFORS opponerar sig HULTMAN i Finl. bidrag, s. 126, 
noten; men oppositionen gäller icke HAGFORS' beskrivning av 
gkb.-målets dentaler, utan hans uppfattning att målets 1, n, s 
vore avvikande från de allmänsvenska postdentalerna. Även 
HULTMAN anser sålunda, att finl. d, n, 1 bildas »med tung-
spetsen vid gränsen mellan övre framtänderna ock deras tandkött»; 
men han finner detta bildningssätt vara allmänsvenskt ock stö-
der sig därvid på LYTTKENS-WULFFS ovan anförda, det sydsvenska 
uttalet angivande beskrivningar samt SCHWARTZ-NOREENS språk-
lära av 1881, som (s. 7) uppger, att rspr. d, 1, n, s, t bildas »med 
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tungans spets(!) mot övre tandköttet». HULTMAN förklarar, att 
HAGFORS påtagligen vilseletts av benämningen postdentaler; i 
själva värket är det väl så, att HULTMAN vilseletts av LYTTKENS-
WULFFS ock SCHWARTZ-NOREENS missvisande uppgifter om det 
allmänsvenska uttalet. 

Den apiko-gingivala karakteren av de finländska bygde-
målens d fastslås slutligen, omedvetet, av VENDELL, då han i sin 
ordbok över de östsvenska dialekterna, s. XX, yttrar: »d är väl 
i allmänhet postdentalt snarare än supradentalt, stående nära 
gränsen mellan dessa båda konsonantklasser.» Att VEN-
DELL särskilt berör d, beror pg, att han önskar bestrida HAGFORS' 
uppgift om dess supradentala karakter. Fin!. 1 ock n hänför han 
till de konsonantljud, som »ej ge anledning till några speciella 
anmärkningar», vilket väl får tolkas cum grano salis så, att han 
anser artikulationsstället för 1, n vara detsamma som för d. 

Finl. d (men icke n, 1) beröres även av NOREEN i »Vårt 
språk» (I, s. 421). Han finner det vara ett mellanljud mellan d ock 
ci; »det bildas något längre fram än I ock i följd därav icke 
rent apikalt som 4, utan väsentligen dorsalt som d». Att NOREEN 
icke hänfört finl. d till apiko-gingivalerna, får väl då antagas 
bero på att han fattar det som »väsentligen dorsalt». Uppfatt-
ningarna om dess karakter i detta avseende kunna emellertid 
vara delade. Ock då NOREEN s. 423 säger sig producera 1 apiko-
gingivalt, frestas man att undra, om då ej detta noreenska 1, 
som väl bildas något längre fram än i, i följd därav icke är rent 
apikalt som i, utan väsentligen dersalt som 1. Men huru härmed 
än må förhålla sig, så måste man väl medgiva prof. NOREEN, 
såsom upphovsman till tärmen apiko-gingival, rätt att protestera 
mot användandet av denna tärm om ljud, som han finner icke 
vara rent apikala. Måhända kunde fin1.-sydsv. d, n, 1 då be-
nämnas predorso-gingivaler. Huvudsaken är, att de genom 
särskilt namn ock särskild beteckning hållas åtskilda från de 
egentliga dorso-gingivalerna, från vilka de tydligt avvika. 

Då NpREEN (V. apr. I, s..421) säger, att det akustiska intrycket 
av finl. d påminner minst lika mycket om (dorso-gingivalt) d 
som om 	så mötes han, skulle jag tro, av en enhällig gensaga 
från finländskt håll. Skillnaden mellan apiko-alveolart (supra-
dentalt) I ock finl. d framstår ej för ett fonetiskt otränat öra; 
men det finnes bland laici många som, utan att därpå särskilt 
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uppmärksammas, iakttagit differensen mellan uppsvenskt dorso-
gingivalt d ock finl. d; en av dessa lekmän har t. o. m. i tryck 
påpekat skillnaden: R. F. v. WILLEBRAND i Finsk Tidskrift 1898, 
I, s. 343. Bör då icke filologen finna det otillständigt, att en så 
uppenbar differens i våra dagar icke ens i »noggrann» fonetisk 
transskription på något sätt utmärkes? 

Då apiko-gingivalerna intaga en ställning mellan apiko-
alveolarer ock dorso-gingivaler, måhända närmare de förra, så 
vore väl den lämpligaste beteckningen för dem apiko-alveolar-
tecknen utan »knopp». 

Är det fallet, att vid fin!. (o. sydsv.) t tungspetsen ansättes 
något längre fram i munnen än vid uppsvenskt (jfr LYTTKENS-
WULFF s. 285, PIPPING s. 121 med NOREEN s. 419 o. not 3), så 
kunde det förra ljudet (»marginalt» t) utmärkas med en cedilj 
under bokstaven. Ett sådant t-tecken har ju redan konstruerats 
av LUNDELL för J. THURMANS räkning; det begagnas av denne 
i hans avhandling om Pargas-målet (Sv. landsm. XV. 4), den 
enda finländska dialektmonografi där den stora skillnaden i av-
seende å artikulationsställe mellan t ock d, n, 1 framhäves 
grafiskt. 

Vi finge då följande serier av dental-tecken: 
Marginala dorso-gingivaler: 	f 	[g] 
Dorso-gingivaler, i egentlig mening: 	t 	s 	d 
Apiko-gingivaler (event. predorso- 

gingivaler): 	 4 
Apikö -alveolaren 	 t 	,9 	cl 

n 1 

n 1 
n 1 



Tilltal ock hälsningar 
hos västgötaal I mogen. 

Av SVEN LAMPA, Uppsala. 

Mycket har jag icke kunnat samla rörande detta ämne, till 
en del beroende därpå att en äldre tids uttryck härför voro 
ganska få ock stereotypa. De egentliga tilltalsorden voro en-
dast två, du ock L Det förra använde man till sina bekanta, 
om man nämligen var jämnårig eller äldre, samt till lägre stå-
ende personer, däribland tjänarna. I riktades till äldre ock för-
nämligare personer ock i allmänhet till alla obekanta. Han ock 
ho såsom tilltal till främmande trängde så småningom in ock 
ansågs vara finare. Det riksspråkliga Ni känns allmogen icke 
vid — ja det är för de fläka nästan en styggelse. Man har i 
sin dialekt ett ord ni med dålig klang (»göra något på ni», 
d. v. s. nid), ock denna tycks smitta av sig. En präst, som kallade' 
sina socknebor Ni, betraktades med mycken undran, så att 
t. o. m. en fundersam bonde till honom ställde frågan: »iar 
Akselius möet?» (d. v. s. använder Afzelius (N)i mycket?). 

Barn kallade sina föräldrar far ock mor, tjänarna likaså 
sitt husbondefolk. En äldre allmogeperson, vare sig anförvant 
eller icke, hedrades av en yngre genom tilltalet murbro (sällan 
farbro) eller muster (aldrig faster): Johtinnes-murbro, Britta-
muster. En mera aktad danneman benämndes gärna fader 
(Bängt), särskilt av högre stående; hans hustru fick — jämte 
mor (Stina) — även heta åäramear, som blev en bestämd titel 
rör bondhustrurna, icke blott ett tilltalsord. Husbonn (uttalat 
hitspon), han själver (§åkvar), vå'nn-far (eller endast vånn) voro 
de intimare benämningarna på bonden, det sista i motsättning 
till granngårdens darrafar (eller dorres, d. v. s. 'deras'). 
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Från 1700-talet finnas några uppgifter om allmogens sätt 
att tilltala högre stående personer (i ett par bröllopsskrifter, som 
visserligen äro författade av lärt folk, men fullkomligt i »all-
mogestil»). Till en greve ock lagman (1745): 

Um orsäkt jag bess er, Wälborne Herr nå — 
Men framme ers nå! i sum lagsletna ä. 

Till prosthärrskapet (jämte brudföljet) riktas följande (1739): 
Gas fre å Salutem, Här wördige Far,1  
Ou da, Herr Prostinna! å hela bru-skar! 

»Gudsfred» (gugfr6) är förstås bondens hälsning, »salutem» 
har den skollärde skickat med till prostens ära ock förnöjelse. 
När man sade: »Vördige far, harr prost», så kom även hans 
fru att få det vördnadsfulla »härr» med: '»harr prostinna; 
någon gång fick t. o. m. prästdottern heta »harr mamsäll». Man 
kan märka den mellanställning, som ordet intar i följande häls-
ning (1739): 

Nå likgått Ou sign Er, Herr Bårmastar Fru — 
Fråga kan bli, vart »härr» här närmast är att föra. Benämningen 
fader (vördige far) tillkom på 1700-talet Västen — d. v. s. 
prosten eller Cörkharrn; kaplanen fick hålla till godo med sitt 
namn, med prästen, pastorn, kappelä eller vad som hälst — 
men övergick- från att vara en äretitel till en mera förtrolig be-
nämning, vanligen prostfar eller prästefar (1777). Då borg-
mästaren i bröllopsskr. 1739 tilltalas: »kära Bårmästar Far», 
så är nog detta av mera intim natur, än vad den värklige 
bonden kunde tillåta sig. — Huru långt 1700-talets utländska 
(franska) titlar trängt in bland folket, är ej lätt att säga. .»Mam-
säll» var väl den som egentligen upptogs; kanske var även dess 
manliga motsvarighet på god väg. Man icke blott kände titeln 
(1745): 

Di granne mussjöra med mjölet i hår't — 
utan använde den ock i tilltal ock hälsning (1739): 

,Dra ej swarta håser, min go här munser 2  — 
Er skål, Här Munser, å Er söllkappe ma!3  

Annan version: salutam Ehrs wöhlige Far! 
D. v. s. bär ej svarta strumpor, var ej svartsjuk. 

8) Er silverbägare också. 

«. 
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Det är brudgummen-borgmästaren som genomgående kallas 
»Här Munser», under det bruderr-prästdottern kallas »Jåmfru», 
»Prost Jåmfrua». Att titeln »fröken» var reserverad för de allra 
förnämaste, visste man nog: 

Dä ä' la den Frökna ell Grefvinna där — 
men hällre använde man säkert benämningar sådana som 
»graifvatös» (1745) o. d. 

Nästan alla de äldre hälsningarna hade en religiös karakter, 
Gu(d)s fre(d) ha, vi redan sett exempel på. Vidare kan anföras: 
Guds fred hopen all (1773), hälsning till en större folksamling. 
Såsom svar på ett bjudet »farväl» användes: Jälper Gud (1773), 
d. v. s. jälpe Er Gud. Gu(d) väl(e)s var en vanlig lyckönskan, 
använd i olika ställningar: 

Gu wäls Er, som seta we skål å we wägg (1739) 
Gu vähls er i tör vära gohjärtadt än (1745) 
Ja männa Gu wälales, dän tåtken kan bli (1739) 
Gu vählis den däka sånn fästersvän får (1745). 

Formen för denna önskan hade troligen från början varit: 
»Gud värdes hägna el. signa Er». Det gamla uttrycket Gu bära 
uss har en mera klagande prägel. HoF har följande uttryck: 
Guss lä, Gu sönner (1772), som han översätter: »gratias ago, 
Deus te fortunet, tibi salutem largiatur». Guss lä förklaras' 
genom följande rim i bröllopsskr. 1739: 

Fahr wähl nu go Harra, Guslån sku I ha,2  
För bukfölla, gille å rus I me ga. • 

Gusslån kan ännu någon gång höras i rent materiell be-
tydelse (föda, matvaror): fins-dce no gikslan a fa? Vidare: inta 
no gan i betydelsen 'inte ett grand, ingenting alls'. 

Av det äldre Gu(d) sign(e) er har blivit gu-sö'nner (gu-
sönne), den vanligaste av västgötaallmogens hälsningar i äldre 
tid, använd för nästan alla omständigheter, men isynnerhet så-
som svarshälsning. En annan form tycks ha varit på väg att 
tränga in: sinn gått eller syn gott (1739), men kändes väl 
alltid såsom rätt främmande. 

Jfr vad HOP säger därom i sin ordförteckning. 
Annan version: Guslän su 1 ha. 
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Högtidlig ock fulltonig är den gamla önskan till natten: 
Gud give oss nu en god natt (1773). Eljest hade ju redan 
tidigt hälsningarna, som lämpades efter dagens tider, smält ihop 
till helt korta uttryck med ett gu- före: 

Gu da, Herr Prostinna! å hela bru-skar! 
När man så i övrigt hade gu-sönner, gu.-väls 0. s. v., låg 

nära till hands att fatta även detta gu- såsom ordet Gud. Jfr 
ur den västgötska traditionen om »Sissa grå» följande passus: 
»Guda, sa boen. Mjukarste tjänare, sa Skam, för se han kan ente 
nämna Guss namn.» Emellertid var hälsningen gudå ej bland de 
vanligaste; ty man följde noga dagens olika tider: gu-moran, 
gu-medda, gu.-ättendarn (eftermiddagen), gu-kvällen. Dessa voro 
de vedertagna uttrycken. Sade man t. ex. gu-aftan för gu-
kvällen, var det tydligt, att man ville vara finare (t. o. m. kanske 
om man gjorde sådana mindre ändringar som gu-kväll, gu-morn, 
gu-äftendan). Märk, att allt detta gäller den centrala väst-
götskans ock särskilt slättbomålets former. På mera utåt be-
lägna håll funnos andra skiftningar i formerna; här ock där 
var kanske förleden gu- obekant, eller undveks till förmån för 
go- (Binds hd), såsom ju alltid fakultativt kunde ske. — Ville 
man visa sig riktigt ståtlig, sade man: se gu-dagen; stundom 
kunde åter höras ett indifferent dagen. Gu-natt användes som 
avskedshälsning vid kvällen, gu-natt i da särskilt om man äm-
nade komma igän nästa dag. Gu-natt mä uss var ledigt, något 
nonchalant; gu-natt, sov' sum du har börjat skämtsamt, ibland 
retsamt. Asjjöss kändes såsom nytt, modernt ock följaktligen 
mycket fint; idjö mera ovanligt. Farväl var ej mycket i bruk 

liksom dess motsats välkommen kändes det vara något konst-
lat (ett omtyckt nöje i folkskolan var att hälsa läraren i korus 
med far i värt i stället för det föreskrivna farväl). Den all-
männa hälsningen, närhälst man gick, var: takk — takk nu 

å takk nu då. 
I allmänhet tackades först ock sist, när man träffades ock 

skildes. Takk, takk — många takker — takk å många takker 
takk å tusan takker. Takkar så möe var fint, takkar 

mjukast finfint. Vidare: Takk för sist — för senaste — för 
dä sista — för härnäst. Takk för i da — takk så möe för 
mäk — takk å heder för samvara. Ibland broderades uttrycken 
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ut: Stor takk å heder för gammel sist. Hådelians (d. v. s. 
hederligens), takk. Heder å Bängt, ur det utförligare heder 
å Bängt, (sa) gamle takk (ordstäv grundat på en missäg-
ning). 

Tack sa du ha, 
gott sa du få, 
ont sa däj allri truta 

var vanligen en skämtsam tacksägelse, sällan malitiös, helt 
annan i tonen än följande ordstäv: »Tack, I darramor, för våra 
barn ha vort te erat å gjort besvar å ingenting fått.» — På allt 
detta svarades: Takk sjolv — takk I (Päar) — takk I kara 
allihop — takk sa då ha. Varse go — holl te goe. Dä va 
ente tåkka på dit (förkortat: ente tåkka på eller tåkka på' 
dä) — dä orkar inga tåkker tå. 

Efter de första hälsningsorden skulle man naturligtvis fråga 
om den kommandes hälsotillstånd: Hur -lever vaht (d. v. s. 
världen) mä ere, i era buska? Hur står dä te hemma, mä 
däk? (mä hälsa å åälåken? skämtsamt, särskilt till yngre). Hur 
står dä te gufelov (förutsättes tydligen, att det är gott. Varpå 
svarades: Åjo (så män) dä strävar — hå dä släpar å går — 
dä knållar å' — å dä kräker — dä, trasslar mä-t. Hå gufe-
lo; för hälsa. Ja strävar min da mä fläsk å rubbrö (d. v. s. 
rågbröd), skämtsamt. Ville man visa sig riktigt rolig eller 
kanske ock avspisa en onödigt frågande, fänns en värs att tillgå 
(Gärdhern, Väne hd): 

Du frägar, ber ja mår — 
i da sum igår: 
flaska ve mett lår, 
rässum ja går, 
tar ja mäk en tår. 

Trädde man in i allmogestugan, lades gärna till hälsnings-
ordet ett härinne el. dyl. Gusönner härinne — gu ättendarn 
i dänna stöva — guda inne allihopa — se go medda alle-
samman. Efter tacksägelserna ock hälsospörsmålen bjöds den 
kommande taga plats: sät framm en stol ot Håke (uppmaning 
till hustrun) — får du säta däk? .(förutsättes, att han har 
bråttom) — set, Kndrias — set framm I — stig framm bätter. 
Set ner på våra bänka, vi har ente fått upp noka häller än 
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(skämtsamt). Var gästen ringa ock blygsam, hette det: I ha 
la ente trång te stanna ve dora (så som endast tiggaren). 
För sådant fall fanns ett rimmat svar att tillgå: 

Likgott var ja setter, um bara ifre, 
(jak) bätter på kåsten, än kåsten på mel 

detta rim använt redan i bröllopsskr. 1739, eller ursprungligen 
hämtat därur. 

Före avskedet bjöds supen: vi får la fägna (till en »bättre») 
— ta framm lite å fägna mä (uppmaning till hustrun) — ta 
framm flaska å supesglas (tillsägelse till tjänarinnan). Nu. sa I 
ha er en sup, änna I går (till en fattigare). Lindrigt und-
vikande svar: Sa ja kåmma te besvar — dä ä änna skammlit 
Värden: Seså, ta nu supen. . . jär dä — ta-fl. . dä går gott. 
Ta oro ena jolpära å bita i — ta lite soker å bit i. Harsk-
ningar, tacksägelser ock handslag. Var det flera, kunde man 
få höra: Skålarne, mina gubba. Av den hos Bor nämnda »for-
mula bibentium» gu tor (som han snaraKt vill fatta såsom »Gud 
Thor») finnes nu endast minnet kvar. 1 senare tid har supen 
med tilltugg av en brödbit eller en joipära (potatis) ofta ersatts 
av kunjagaren med sin sockerbit eller än mer, där kvinnorege-
mentet tagit överhand, av kaffe med dupp. Värdinnan: Dä, ä 
så lite å dålit — dä ä änna skammlit. Ta lite te kaffet — 
ta utä dä lena bröt. Duppa utå alla (sju) Blaja — varse go 
lägg (säj) i å duppa. 

Av mera särskilda välgångshälsningar förekommer icke 
mycket, på sin höjd vid något viktigare förehavande ett lökka 
te. Någon gång kan det höras i formen te lökka, som gör ett 
ålderdomligare intryck. Rikligast fdrekommo naturligtvis dessa 
lyckönskningar vid bröllopen. Ock i bröllopsskr. 1739 möter: 

Te låcka! te låcka! Ja seger inte mer.2  
Än vidare: 

Nå Gu gje Er löcka, Herr Brugum å Bru 
At wähl lefwa samma bå Härn å Has Fru — 

D. v. s. iLällre jag på kvasten, än kvasten_ dansande på mig. 
Formen loka är särdeles egendomlig. 
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varefter följer hela raden av bröllopsdiktarnas vanliga välönsk-
ningar för brudparet. 

En nyårsönskan framfördes på följande sätt (Längjum, 
Laske hd): 

Gott nutt år, 
länge leva å väl må, 
Guss välsegnelse i var vrå. 

När julölet dracks, utbragtes värdens skål (Längjum): 

Vem ska den skålen ha 
mä lustit mod? 
Tre klonkar i ra 
ska Jonas ha, 
vår värd (el. vän) så god. 

Kom man in på ett ställe, där en väv sattes upp, hälsade 
man genom att lyfta foten så högt som möjligt från golvet ock 
säga (Längjum): 

Så högt skäl, 
fort å väl, 
upp i da å ner i mera. 

I Marks härad sökte man genom än mer speciella uttrycks-
medel suggerera fram ett lyckligt förlopp av vävandet. Gumman, 
som kom in, sträckte upp armarna, ock från hannes mun ljöd 
»bönen»: 

Så högt skäl, 
å så högt skäl, 
å dä ska gå bå fort å väl. 
Ja har vort i Långare, 
å ja har vort i Braj are 
å i Teräckesland. 

Långared, Bredared: socknar i Älvsborgs län. 

Sedan måste väl väven bli både lång ock bred ock tillräcklig. 

Källor. 

Bruare-Skreft (Nils Northman ock Stina Fägreus) 1739. 
Bröllopsdikt (L. K. ock H. Ch. Am. Doug) 1745. 
Hof, Dialettus vestrogothica 1772. 
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Västgötaord från 1700-talet (i Sv. Landsin. 1909). 
Samtal på västgötanaål (1830-talet — i Sv. Landsm. 1906). 
Sundblad, Gammaldags seder och bruk (avser tiden omkr. 1840). 
Västgöta landsmålsförenings samlingar från 1870- ock 1880-talen. 
Egna anteckningar: bruk i Laska härad omkr. 1850; d:o i Vartofta 

härad från senare delen av 1800-talet. 

a 



Sagan om de dumma käringarna. 
Ett prov p& central östgötadialekt, 

meddelat av GIDEON DANELL, Göteborg. 

Nedanstående saga, som här anföres såsom språkprov från 
ett av våra mindre kända dialektområden — dess intresse som 
sagovariant är meddelaren ej i tillfälle att bedömma — berättades 
för mig sommaren 1898 av »kära mor» Anna Karolina Olofsson 
i Västerlösa Lillgård, Västerlösa socken av Vifolka härad (född 
1856 inom socknen). Sagan hade berättats för hänne i barn-
domen. 

Västerlösa socken ligger på själva gränsen mellan östgöt-
skans e- ock ä-måls-områden: •-a synes hos de sista generatio-
nerna ha allt mera ersatt det äldre -a (-e) i ändelser, i den 
mån nämligen som ej bådadera fått vika för det riksspråkliga 
uttalet med -a. I här anförda språkprov är -a genomgående. 
Ljudet har rätt framträdande ö-klang; torde för övrigt kunna 
karakteriseras som »raid, mixed, wide». 

a ock a ligga jämförelsevis nära varandra, båda äro mera 
»slutna» än i vanligt uppsvenskt riksspråkstal; avvikelsen är 
störst i fråga om a. a uppträder (nästan) endast som långt, a 
endast som kort. 

Med 8 betecknar jag det »orena» ft-ljud, som vanligen mot-
svarar rspr. korta öppna ä-ljud, fastän ljudet i ifrågavarande 
dialekt ej kan utan vidare jämnställas med det »breda» ö-9[1d, 
som vanligen avses därmed. Ljudet är i själva värket mycket 
skiftande inom dialekten,. närmar sig hos många individer rent 
av till a (som i norra Östergötland ock Närke), men bevarar 
dock vanligen något av ö-klang (landsmålsalfabetets x eller 
möjligen a?); ett mera normalt e-uttal är emellertid nog det 
allra vanligaste inom dialekten, men det synes åtminstone hos 
många bero på en slags medveten uppsnyggning av det mera 
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uppseendeväckande a- eller x-uttalet. Detta senare tyckes sär-
skilt gärna stanna. kvar i ställningen framför r ock n; t. ex. 
gumdra (-4-) godmorgon, nått  (4-) norr, sn (-å-) son, finstar 

ce uttalas mycket »brett»; man känner sig stundom frestad 
att skriva a i stället. Någon konsekvent fördelning mellan (e 
ock a har jag emellertid ej kunnat konstatera. 

Beträffande g, k ock g har jag ej särhållit främre ock bakre 
artikulation. 

De sekundära r-supradentalerna i dialekten, 	ts, t, har 
jag ej häller kunnat konsekvent skilja från de sekundära ljud, 
vartill k ger upphov; t. ex. (s. 252) en gama,licpa en gammal 
tupp, (s. 253) ina molnen. — Supradentalt 1 (1) kan i dialekten 
ej särhållas från vanligt dentalt 1; t. ex. (s. 252) §eplickta tjär-
lukten. 

Ur formläran må med hänsyn till täxten härnedan nämnas 
följande: 

Adjektivens gamla r-former i mask. sing. (nom.), vilka i 
målet representeras av former. på -ar (efter lång vokal även 
ensamt -r: greir, %gr) användas nu, jämte de r-lösa formerna, 
promiscue i mask. o-ck fem. sing. Ex. (s. 252) da vat o hddar ; 
(s. 254) &kan, va åp§f4(1 a seid; däremot korrekt: (s. 252) en 
tåkstega (stod) :vaj:star; (s. 253) du (femin.) ha da aln våt 
ena &åm. 

Värben efter 1:sta svaga konjugationen ('kalla') ha i impf. 
dels former med, dels former utan -da, tillagt till infinitiven 
(på -a, resp. -a). De längre ock kortare formerna växla fullt 
regellöst, som lätt framgår redan av detta föga omfattande 
språkprov. 

I supinum av starka värb växlar ändelsen -at med -t; t. ex. 
(s. 253) 	kuini irkt (s. 253). Former med -a utan -t har 

jag ej säkert iakttagit. 
Adjektiven på -en ha -at i neutr. sg.; t. ex. #pat öppet; lik-

som även neutrala substantiv i best. sing., t. ei tåkat taket, 
dikat diket. 

di dåna 9cbrara. 

dee va et fåtit fidrk, sinn hade e kö. a da skula di le te 
stån a siekia (lien, a da Was inta dona leta gåban g, cena 

jik o fr:Orv. a sa to ho md-sey en titpa, a sa sa gåban 
eit na, at o skula ha hånra hikstålar for Una a &i fo,..(åpan. 
a sa jik o a h&kna fo-bye fcbkv pa vckgan a så: »håra for 
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k,öna a éi fo.,tåpan». men sa kam o te a vcena bakfråm på-t, 
sa dce be »hånra fo-tåpan a&i for höna». 

ina ho kam te stån, muta ho en slåktara. a hån fricga, 
va ho vila hå for Una. »håra fo -tåpan, a bi for k6na», 
sa gna. 

Jaa, éei  hikstålar for köna dce vila slåktag ,g »a nc e „lic 
kama,te stån, fecAu nog hånra itikstålar fo-tåpan», så an. 

mcen ner o sa kam te stan,  sa va dce igan ssm vila i 
håra kikstålar for en gamaizpa. 

da teeta o: »ja feLlO ga tebåka-te staktag tickn. hån sam 
to Una, fa„lce ta ticpan nid». 

ner o da kam te slåktag,, sa bio han in na a trakt&a na 
4.clzt, a sa yeera han na, a sa tråla han na i en fieerhhg. 
ncer o da vakna, sa vista ho inta, (antar o va e mes,enska hedar 
en firgab.. mon sa så ho ve sce fcbb.v: »ch ict en fågak, sa lidar 
inta hån, a inta slikar kåkva mo». 

ncer o da kam likt, da freda hån pei na, mcen kava ds 
slika inta pift na, fø s ;enda yeelåkta — sa da vå ho et ånar, 
likavcbk. 

sa sto do. en takstka irphUtar ticemta lcigag, a dcb-uHal 
ho irp da a skala fkka. sa ncer o kam ca ,gp pa takeisan, 
sa börja ho fkicksa mcc vigara skåle t a fnga. da kam kåg 
åt mo bpsa a sikta pei na. da vat o hcbdar a skrek:  »d(o) cc 
yå, d(cc) cc jå!» — »o dce då», sa hcin, »sa ga da ndr a i0 
jda fiLcice!» 

nor o da kam n6,,,cla håda ho inta,. fon kröna ho fik 
fOr köna, don hada slålstag tat ifrei na. da be kåg ön, a 
så, at an skala ga 4'1.4 na a inta kanta tebåks, flacen an Akta 

ånra lika dåsa yeergar. 
a hån ga see 
ncer an hada geit en då, sa kam an te et nPbbkt skela, a 

dckr va e gicma, 88M sprag irkt a in mce et tjsak, a het at i 
sUfe.na  a kasta ferkat Ovar a sprag in mcb-t. 

»va io 	må?» - Ja kån• 
»ya skala bcera in söka», sa hö, »foAcer ja Udd i mi gåmka 

sticva, dcer jn sara, mcen hcbr inta. 8M nagan kana icekpa mce 
mcv dcb, sa skala an fa hånra hikstålar.» 

1) spUa sv. v. 1 = stiga, kliva, klättra. 
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»får ja e gks!» sa gam, a h&g dp et fstar, a sa fik an 
&bira kikstålar, a pk vidara. 

ner an ada gåt en dåksU, kam han te et stela, S8M an 
hocla sant skrik a visan  utfir. ner an kam in, sa fik an si, 
at gam sat pa en stök, a giima skula ta p-n e ng föta, men 
o hada gh§mt a kkipt nan ypnig for hicvat, cena ho skala slå 

»va jo - 494. Md •-•?» 	le47G. 
»ei, ja skula ta pa får föta.» 
vitcp, sa giiban, »den S8M kund lera na nat ånat vis te ta 

pa föla, sa skula ja Jena je-n hionra thikstålar». 
»får ja e sciks5 sa gitban, kkipta hOr a fik htinra kikstålar. 
ncer an da hada gåt en cliiksU ven, kam an te en böngei?r, 

håstra dr hada vat iift tr gåsar, a åla hems mcbn hada 
het pir.  a don Nsta a dcen sista dem tykta ho inta sa brå 
8M, mon dcen mcblana dcen troda ho hada kåmat te himakhika. 

»gudå, mår», holsada gåban, ncer an kam in. ho hielsada 
a frågada: »var ce i tfrei?» 

»fra hisakika», sa hcin. 
»UJ», a gicma, »ce t fra himaNika?» — knia visa. »da 

jscenar i lce ven andra-per, salt mån min. hår har hcin at 
nirk fotin?» 

»ei, han he t hcin 88M jå, far ga pika imiela a &åska». 
»va behovar hån de?»• sa h6, »hcin S8M haa mgka her, 

ckta,,,se. kund i ta me e.,lita?» s4 o. 
»yckna», sa gan. a dt lcesta pei et ftilt lås, to våg a hest 

i stålat, Pre& a måt a ålt mblaltt. 
gitban han akta. ncer an ada kulm 94t pa vcbgan, sa fik 

hcents traja k4 i sin hest a våg. a da sprag an in a 
frågada, vat i skula ta vean. 

»å», sa M, »dce va en kår her ifra himakkikat, a hån så, 
at andra-pe,„lt mcin min, håda-t sa dåkit deråpa, a sa fikta 
ja honin lita». 

»du ha da alrt våt cena dåna», sa hån. a sa to an en 
hest a våg a akta eta...cicen fia. 

dcen Asia fik si bönan, sa pod.a han in i en sk6g; 
stcelda fåsan breve et trea sprag frcim emot bönan. »tita!» 
skrek an, »clena epibkan måla aka Ice en fliS 

17-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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»v4.,?».4a bön, »ja sfr ieat». 
»lcåg er Mr ve trcbt a tita 4), sa Ar i-t!» 
hån jik a lå sce a titada. a Man han sat sce åp a akta, 

to bdia heesta a båg ficsa a akta him. 
de fega han fik 4, ner an kam Uni, sa fik an si, at &kan 

va kivOcl a såd. for mbigan va dcbn, at i skula sålt kdna 
jssipt scb, te så. a da frågada han dona: »va ha du så?» 

»d, cice kam en nirlc'enig», sa hd, »a bå te fa sceta in en sek 
mc e sålt i fasun, a dc bn tO ja», så o, »a såda. fo  Icen net,gat 
sår, han nekat får. a bitra nit var heesa je 'Agn», så o, »sa 
vceksa nog scgtat», så o. 



Om gränsen mellan 

central- ock sydskandinaviska mål. 
Av J. A. LUNDELL, Uppsala. 

1. 
Till de märkligaste språkgränserna på skandinaviskt område 

höra å ena sidan den, som skiljer Norges västlandsmål från östra 
Norge, norra ock mellersta Sverge, å andra sidan den, som i Halland 
ock Småland skiljer sydskandinaviska mål från mellersta ock norra 
Sverge. Hur den senare gräns.en går, är icke i detalj känt. I 
stort sett går den i Halland i Atradalen mellan Faurås ock År-
stads härader, för i Småland Kronobärgs län söderut, men går 
kilformigt långt upp i Jönköpings län; inom Kalmar län höra 
blott Södra Möre ock sydligaste delen av Norra Möre till den 
södra gruppen. 

Vad vi veta om Halland ha vi huvudsakligen MÖLLER ock 
BONDESON att tacka för; vår kännedom om Småland ock södra 
Kalmar län beror hittils på GADD (Ostra härad), LINDER (S. Möre), 
systrarna LUNDELL-ZETTERQUIST (N. Möre) samt en del språkprov 
i Sv. landsm. II. 9: »Från södra Sverge» 1883 (för norra Kalmar 
län beror vår kännedom om målen också på språkprov av SVENStN, 
WEIS ock GRUNDTVIG). Ett mindre parti (Mo ock Tveta) har 
B. KARLGREN belyst genom sina sägner Sv. Lm. B. 2 (1908) ock 
en uppsats i Sv. Lm. 1909. Slutligen finnas några upplysningar 
dels i LUNDELLS »Landsmålsalfabetet» (1879), dels i SWENNINGS 
avhandling om 83 i i sydsvenska mål (Sv. Lm. B. 4, 1909-10). 

I syfte att närmare lära känna denna gräns utsände jag 
i maj 1911 en del frågor dels till präster inom det område, där 
gränsen antogs gå fram, dels till lärjungar i Jönköpings h. allm. 
lärovärk (genom v. lektor Ana. ANERLINDII) ock Växjö folk-
skolelärareseminarium (genom rektor C. 0. ARCADIUS). En del 
upplysningar har jag kunnat hämta ur småländska landsmålsföre-
ningens samt östra Smålands ock Olands landsmålsförenings 
otryckta samlingar. Jag har sålunda material, mer eller mindre 
fullständigt ock pålitligt, från följande socknar: 



256 	 J. A. LITNDELL 

i Faurås här.: Morup, Vinbärg (samt »nedre hall. Ätradalens 
bygdemål» = Ljungby-Vinbärg); 

i Årstads: Skrea (samt Vessige = »nedre hall. Ätradalens bygde-
mål») ock Gällared; 

i Tönnersjö: Torup; 
i Sunnerbo: Markaryd, Odensjö, Bärga, Ryssby; 
i Albo: Aringsås, Moheda•

'  i Kinnevalds: S. Urshult, Kalvsvik; 
i Konga: Elmeboda, Väckelsång, Ljuder, Nöbbeled, Ö. Torsås, 

Hovmantorp; 
i Uppvidinge: Nottebäck, Åseda; 
i Norr v id inge: Asa; 
i Ostra: Näshult, Nävelsjö, Bäckseda, Alseda; 
i Yästra: Ramkvilla, Jälmseryd, Fröderyd, Svennarum; 
i 0 st bo: Rydaholm, Kärda, Aker, Tofteryd; 
i Västbo: Bolmsö, S. Unnaryd, Femsjö, Gryteryd, Burseryd, 

Anderstorp; 
i Mo: Bottnaryd, Angerdshestra, Stengårdshult, Åsenhöga, N. 

Unnaryd; 
i Tveta: Månsarp, Öggestorp, Nässjö, Hakarp; 
i Vista: Skärstad, Visingsö; 	, 
i N. Vedbo: Bälaryd; 
i S. Vedbo: Höreda, Solbärga; 
i Aspelands: Virserum, Tveta, Lönnbärga; 
i Handbörds: Fliseryd; 
i N. Möre: Åby, Bäckebo, Förlösa, Kläckebärga, Dörby; 
i S. Möre: Madesjö, Ljungby, Torsås. 

A. Skorrande h - tungspets-r. 
Skorr. k överallt ha nordligast Kläckebärga—Förlösal—

Bäckebo—Virserum 2—Alseda 3—S.Björkö4  (Näshult, Bäcks-
eda, Nävelsjö -7 Åseda, Nottebäck5 — Hovmantorp, Ö. Torsås6, 
Nöbbeled, Väckelsång, Ljuder, Elmeboda7), Höreda (Jältuseryd, 

»I allmänhet skorrande.» 
För Fliseryd (långt österut i Handbörds h.) anger en meddelare 

skorrande h, en tungspets-r. 
3) r uttalas i Östra h. »med ett något skorrande ljud» enligt Gadd. 
4) »Skorr. h vanligast; norrut är tungspets-r vanligast». 

»1 nordligaste delen av socknen, där Östra-härads-dialekten trängt 
in med inflyttande, kan man få höra ett ock annat rullande r». 

»Snarare skorrande än rullande». 
7) »Ibland äldre personer finnas även de som tala tungspets -r». 

»I förbind. pr, br, tr, dr, kr, gr växla r ock M. 
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Fröderydl—Kalvsvik, Urshult—Aringsås), Månsarp (Åker, Tofte-
ryd, Kärda, Rydaholta), Åsenhöga, Anderstorp, Burseryd 
(Gryteryd, Bolmsö, S. Untiaryd2, Femsjö, Odensjö, Markaryd, 
Bärga, Ryssby), Torup, Asige, Skrea3  (Harplinge, Trönninge, 
Veinge, Tjärby). 

Blott tungspets-r har sydligast Åby (Ålem, Döderhult). 
Tungspets-r ock tungrots-s växlande efter götaregel ha syd-

ligast Solbärga (Bälaryd), Nässjö, Öggestorp4  (Hakarp5, 
Skärstad?5, Bottnaryd, Angerdshestra, Stengårdshult, öre-
rYd, N. Unnaryd, Vessige, Vinbärg (Alvshög, Ljungby). 

Av intresse vore att veta, vilket r som brukas i de mellanliggande 
socknarna Kråksmåla, Fagerhult, Högsby, Järeda— Älghult—Karlstorp, 
ökna, Skede — Hessleby, Bellö, Edshult, Mälby, Hult — Almesåkra, 
Malmbäck, ödestuga—Barnarp, Sandseryd—Mulseryd, Bondstorp, Valdshult, 
Källeryd, Hestra—Båreryd, Våthult, Bosebo, Sandvik, Färgaryd—Lid-
hult, Vrå—Kinnared, Drängsered, Krogsered, Gunnarp, Gällared, Askome, 
Abild, Årstad, Stafsinge. 

Inom det ovan nämnda r-området förekommer även r, så 
enligt uppgift i Torsås i S. Möre (x?), Ramkvilla i Västra h., Asa i 
Norrvidinge, Moheda i Albo, i Vislanda hos äldre personer, i 
Elmeboda (se ovan), i Månsarp »individuellt» r; i Ryssby, Breda-
ryd, Långaryd halp ock raip 'rep'. Tydligen har skorrande 
(tungrots-) s först under 1800-talet ryckt in över ock tagit i be-
sittning Småland. Som bekant finnes vibrerat tungspets-r ännu 
i norra Skåne (Bjäre, N. o. S. Åsbo, V. o. Ö. Göinge, Villands, 
Gärds), ehuru överallt på indragningsstat. 

13. »Tjockt» 1. 
Blott vanligt (postdentalt) / uppgives förekomma i Kläeke-

bärga, Åseda (Alseda? Nottebäck7, Hovmantorp, Ö. Torsås,8  

Enligt en meddelare skorrande i Svennarum, enligt en annan 
»båda delarne, mäst skorrande». 

Enligt tre meddelare skorrande, enligt en rullande r. 
Enligt annan uppgift har Skrea götaregel. 
En meddelare angiver blott korr. r. 
Uppgifterna oklara, tyda dock på götaregel. 
Enligt en meddelare skorrande, enligt en annan »vanligen 

rullande». 
Enligt annan uppgift skall k finnas i Nottebäck. 
Att »tjockt 1» enligt uppgift skulle finnas i Nöbbeled, förefaller 

otroligt. 
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Väckelsång, Ljuder, Elmeboda), Ramkvilla, Fröderyd, Sv enn a-
rum' (Jälmseryd, Asa,2  Aringsås, Kalvsvik, Urshult), Hak arg 
Månsarp, Angerdshestra4, N. Unnar yd 4  (Stengårdshult), 
Åsenhöga (Åker, Tofteryd5, Rydaholm), Ande rs to rp, Bur s eryd 
(Gryteryd, S. Unnaryd5, Femsjö, Odensjö, Bärga, Ryssby, Marka-
ryd, Gällared, Torup), Vessige, Ljungby, Morup (Vinbärg, i 
Faurås här.). 

Tjockt 1», = sv. 1 förekommer sydligast i Förlösa6  (Åby, 
Ålem), Bäckebo, Virserum (Fliseryd), Näshult,7  Bäckseda, 
Nävelsjö, Björkö, Höreda, Nässjö (Solbärga, Bälaryd.), 
Öggestorp (Skärstad), Bottnaryd (ock delvis Mulseryd5) samt 
Himle här. 

Som synes, är uttalet av 1 i en massa socknar okänt, ock gränsen 
kan på stora sträckor ej ens tillnärmelsevis uppdragas. Underrättelser 
behövas om Kristvalla, Kråksmåla, Fagerhult—Lemnhult, Korsbärga, 
Lannaskede—Solbärga, Bäckaby, Skeppsta, Vallsjö, Sandsjö, Hylle-
tofta, Bringetof ta, Almesåkra, Malmbäck, ödestuga—Forserum, Barnarp, 
Rogbärga, Ljungarum, Sandseryd—Valdshult, öreryd, Källeryd, Hestra—
liåreryd, Våthult, Bosebo, Sandvik—Gunnarp, Krogsered, Gällared—Fage-
red, Ullared, Källsjö, Svartrå—Tvååker, Spannarp, Rolfstorp. 

C. Finalt n: flickan, mjölken, taken, innan 0. dyl. — 
mjölka, taka 0. 5. V. 

-n kvarstår i Kläckebärga ock Madesj ö: mjölkan, Ljuder 
ock Hovmantorp: mjölken (Elmeboda, Väckelsång, Nöbbeled, 
Ö. Torsås — alla med -en), Asa: mjölkan, takan, Moheda ock 
Rydaholm: mjölken, taken (Aringsås: mjölken, taka, Kalvs-
vik: kwiena, äringena, boinen, Urshult: mjölken, taken), 
Bolmsö: gräbbena, mjölken, taken, S. Unnaryd: gräbb ena, 
mjölkan,9  taken, Femsjö: färan, vaggan, hornan (Bärga o. 

Enligt annan uppgift skulle k förekomma i Svennarum. 
Att k enligt uppgift skulle finnas i Moheda, förefaller otroligt. 
Så enligt tre uppgifter. 
»Sporadiska k höras i v. Aug. ock v. Unnaryd». 
Att b' enligt uppgift skulle finnas i Kärda ock Bolmsö, är icke 

troligt. 
Tjockt k finns dock blott i en del av socknen. 
Enligt en uppgift skulle ?/' icke förekomma, enligt annan upp-

gift »åtminstone delvis i Näshult». 
»Gränsen går genom Mulseryd,» 

3) Enligt en meddelare mjölken. 
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Odensjö: mjölken, taken, Ryssby: mjölken, takena, Markaryd: 
mjölken, tagen), Torup: mjölken, taken, VessigeockLjunghy: 
kwinnan, bogen, husen, rigena (Vinbärg: gomman, rajälken 
tagen, Skrea: färigen, tagenl). 

Sådana former som Kalvsviks ock Bolmsö kwiena, äringena, 
utgångna ur fornspråkets best. ack. sing., höra egentligen icke 
hit. De ifrågavarande målens n-karakter är i alla fall given 
genom mjölken, boinen, taken. 

-n faller i Förlösa,2  (Åby, Ålem), Bäckebo (Virserum, 
Fliseryd), Äseda, Nottebäck, Ramkvilla (Näshult, Nävelsjö, 
Räckseda, Alseda, Björkö, Höreda, Solbärga, Bälaryd), Fröde-
ryd, Jälmseryd (Svennarum, Nässjö, öggestorp, Månsarp, 
Hakarp, Skärstad), K ärda5? (Åker o. Tofteryd 5? Byarum, Angerds-
hestra, Åsenhöga), Anderstorp, Gryteryd (Burseryd), Gällar ed, 
Morup. 

För att kunna skarpare draga upp gränsen behöva vi sålunda upp-
lysningar från Förlösa ock Kristvalla i N. Möre, Kråksmåla i Handbörds 
h., Algutsboda, Hällobärga, Ekebärga, Älghult, Lenhovda, Härråkra, 
Dädesjö, Granhult, Sjösås, Drev, Hornaryd i pppvidinge, Hemmesjö 
ock Furuby i Konga, Gårdsby, Rottne, Tjureda, Tolg, Bärg ock Orm-
bärga i Norrvidinge, Slätthög, Aneboda ock Mistelås i Albo, Gällaryd, Tånnö, 
Voxtorp ock Hänger i Östbo, Kulltorp, Våthult, Villstad, Refteled, Bre-
daryd, Forsheda, Dannäs, Torskinge, Källerstad, Ås, Långaryd, Färgaryd, 
Hestra ock Sandvik i Västbo, Gunnarp, Krogsered, Drängsered, Askome 
i Årstads, Okome ock Sibbarp i Faurås här. 

D. Best. plur. mask. ock fem.: hästa(r)na — hästa, 
nätte(r)na, fiikke(r)na o. dyl. — nättera, flekkera. 

Typerna hästa(r)na, nätte(r)na förekomma, så vitt känt är, 
nordligast i Kläckebärga, Madesjö, Nottebäck 4  (Hovman-
torp-ö.-Torsås-Nöbbeled 5-Väckelsång: däkono, nättono, Ljuder 
ock Elmeboda däkona, nättona), Asa o. Moheda: gräbbe(r)na, 
nätte(r)na, Rydaholm: flekkänä, nättänä (Aringsås: gräbbänna, 
nättenna, Kalvsvik o. Urshult: dekono, sakono), Kärda ock 

Därjämte uppgives mjölka. 
Vissa byar (västerut) ha gumman, mjölkan, taken. 
För Kärda uppgivas: gumman, koen, mjölka, taka; för Åker 

ock Tofteryd gumman, men koa, mjölka, taka. 
Den ene meddelaren har piera, kora, nättera bredvid hästana; 

enligt den andre finns nättera blott på gränsen mot Jönköpings län. 
För Nöbbeled angives dekorna. 
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Anderstorp ock Gryterydl: gräbbena, nättena (Bolmsö o. 
S. Unnaryd d:o, Femsjö: tännerna, Bärga: gräbbänä, nättänä, 
Odensjö o. Ryssby o. Markaryd: nätte(r)na 2), To rup - V essi ge - 
Ljungby: kwinnerna, bögerna (Vinbärg ock Skrea: däge(r)na, 
nätterna). 

hästa, nättera äro sydligast kända från Förlösa 3 (Aby,Ålem), 
Bäckebo (Virserum, Fliseryd), Åseda (Näshult, Bäckseda, 
Nävelsjö, Alseda,4  Björkö, Höreda, Solbärga, Bälaryd), Ram;  
kvilla, Fröderyd, Jälmseryd, Tofteryd (Svennarum, Nässjö, 
Öggestorp, Månsarp, Hakarp 5, Skärstad), Åker 6  (Byarum), Ås en 
höga (ock det övriga Mo h.,) samt »Flimle o. en del av Faurås här.». 

För att få denna gränslinje behöva vi upplysningar från Förlösa, 
Kristvalla, Algutsboda, Hällebärga, Ålghult, Ekebärga, Härråkra, Len-
hovda, Granhult, Hornaryd ock Drev i Uppvidinge, Solbärga, Bäckaby, 
Nydala, Vrigstad i Västra här., Bärg i Norrvidinge, Aneboda, Slätthög, 
Mistelås i Albo, Gällaryd, Fryeled, Hagshult, Kävsjö i östbo h., Kull-
torp, Gnosjö, Båreryd, Våthult, Bosebo, Villstad, Sandvik, Hestra i Västbo, 
Drängsered, Krogsered, Gunnarp, Gällared i Årstad, Fagered, Källsjö, 
Ullared, Svartrå, Okome, Köinge, Dagsås, Sibbarp i Faurås, Tvååker ock 
Spannarp i Himle här. 

E. Till de sydskandinaviska målens, både svenskas ock 
danskas, karakteristik hör, att g i vissa ställningar övergått 
till w, som eventuellt senare blivit v: hawe 'hage' o. s. v. I 
vissa mål har det i stället givit j: haje o. s. v. 

Dessa övergångar finnas, så vitt tillgängliga upplysningar 
ge vid handen, inom följande områden: 

(-› w) faller efter vissa vokaler, annars -÷ j: S. Möre : 
fråa, ljua, stua — taj. 

-± j i Fliseryd, Tveta, Virserum, Lönnebärga, Bäckebo, 
Förlösa, Åby, Kläckebärga, Dörby (Kalmar län utom S. Möre), 

j i hela Östra härad. 
-› j uti Höreda—Bälaryd—Nässjö—Ramkvilla, Fröd eryd 

—Jälmseryd = delar av S. o. N. Vedbo, Tveta o. Västra h. 

Burseryd hästana, men tösera, nättera. 
ock gräbborna? Odensjö grabbena. 
1 vissa byar hästana, nätterna o. dyl. 
Meddelaren har även gräbborna, korna — sannolikt orätt. 

3) En meddelare (av 3) har håstana, kanske beroende på inflytande 
från Jönköping. 

6) Meddelaren har hästana, som väl är osäkert. 
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-> j: Åseda, Nottebäck (hela Uppvidinge?) — Asa (Norr-
vidinge?) — Ljuder, Hovmantorp, Ö. Torsås, Nöbbeled, Väckelsång 
(d. v. s. hela Konga). 

w (hawe, frawa): Solbärga—Öggestorp—Stengårdshult, 
Åsenhöga (även sav = såg) — Svennarum (hajen ock hawen?), 
Åker1, Rydaholm—Anderstorp, Burseryd, Gryteryd, S. Unnaryd, 
Bolmsö (d. v. s. hela Västbo). 

w (v?) i Kalvsvik ock Urshult (hela Kinnevalds h.?). 
-->- j (hajen): Moheda o. Aringsås (Albo h.?). 
--> v (w?): Bärga o. Ryssby (Markaryd haen) i Sunnerbo. 
kvarstår (hage, skog) i Hakarp2  ock Skärstad — Månsarp 

— Angerdshestra, Unnaryd ock Bottnaryd. 
Enligt tillgängliga uppgifter skulle w ock j vara geografiskt 

blandade: Aringsås ock Moheda, Svennarum, Tofteryd med haje 
ini ett hawe-område, som begränsas i norr ock väster av Ögges-
torp, Stengårdshult, Åsenhöga, Anderstorp, Burseryd, Bärga, 
Ryssby, Markaryd, i öster av Svennarum, Rydaholm, Kalvsvik ock 
Urshult. g -> w tillhör sålunda sannolikt ursprungligen Kinne-
valds, Albo ock Sunnerbo samt Västbo ock Östbo med angrän-
sande delar av Mo, Tveta ock Västra här. Gränsen mellan w 
ock j går nu möjligen i norr ock söder genom Tveta ock Västra 
här., så att till j-området höra S. Vedbo (ock någon del av 
N. Vedbo), Östra här., Norrvidinge, Uppvidinge, Konga ock 
Kalmar län (med tidigare w efter u i 5. Möre). 

Det vore naturligtvis önskvärt att få närmare upplysning 
dels om gränsen mellan w ock j (hawe — haje), dels om båda 
områdenas yttergränser. Vad w-övergången angår, gäller den 
icke g efter främre vokaler: det heter även inom w-området 
t. ex. pia (= pgja <-• piga), väjen 0. s. v. 

I Halland skall enligt uppgifter från Halmstads här., nedre 
Ätradalen (Vessige—Ljungby), Torup ock n. Halland rspr. g 
motsvaras av j efter främre vokal, av w-v efter bakre: höj hög, 
blyler blyg — manen mågen, skäu skog (ock med förlust av 
w: ua öga, smo smög o. s. v.). Företeelsen går sålunda utan-
för de sydskand. målens egentliga område ock sträcker sig ända 
upp i Bohuslän. Inom Västergötland har från flera trakter an-
tecknats ett y i den ställning, där v. Värend ock Halland ha 

1) För Tofteryd uppgives hajen. 	2) Enligt en meddelare haven. 
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w-v : y är det äldre stadium, ur vilket w måste förklaras; även 
j i t. ex. väj, såj är snarast att förklara ur y. 

F. Inom ett brett bälte från öster till väster kvarstår i 
södra Sverge ännu w i st. f. rspr:s yngre v efter börjande 
kons.: twätta (Cwätta, kwätta o. s. v.), kwäll, swälta (1. fwälta), 
wa 'hvad', wem 'hvem' o. S. V. 

Ljudet tinnes angivet: 
för S. Möre i Torsås: tswinna tvinna, 'annorstädes i skogs-

bygden alldeles som kvinna», 
från Bonga i Ö. Torsås :Svalde, Nöbbeled: falde, kvättade, Väckel-

sång: falde, Elmeboda: fwara, for 'svor' (men Hovmantorp 
ock Ljuder tv- sv-), 

från Kinnevalds här. i Kalvsvik: kwiena, Cwau två, fwygga 
'skynda', i Urshult: fäljde, falt, fwaäin 'svärm', kwäll, 
Cwätta, wita, 

från Albo här. i Aringsås: kvättade, fvälde (men frän Moheda 
blott tv- sv-), 

från Sunnerbo här. angives blott för Markaryd (längst i söder) 
åvättade, fvälde, som tyda på w. Då emellertid w (sw, 
kw, bw) finnes både västerut i Halland, norrut i de båda 
andra »bona» samt väster om dem i Älvsborgsmålet (Kind 
ock Mark), lär det väl finnas även i Sunnerbo. 

från Västbo här. i Anderstorp: Cwättade, fwälja, fwalde ock 
fälja, falde, Burseryd: ättade-fättade, fald e, falt, Gryteryd: 
fwaide, Cätta, Femsjö: fwänn, kwekk, wekken, S. Unnaryd: 
tswättade-åvättade-Cättade, falde, Bolmsö: twättade, Saldo 
»med i f-ljudet inmängt w-ljud» [= »starkt labiliserat»], så-
lunda i socknar runt omkring häradet, 

från Östbo här. i Kärda: twättade, i Rydaholm: falde falt, som 
nog förutsätter fwalde etc. — men längre norrut är ifrån 
Åker ock Tofteryd blott antecknat tv- sv-, 

från Mo härad i Angerdshestra, Stengårdshult, Unnaryd, Åsen-
höga: kwenna, fwår o. s. v., sålunda i hela häradet utom 
längst i ny. i Bottnaryd, 

för Tveta här. i Nässjö, Öggestorp ock Mänsarp: kwäll, twaren, 
fwåt — men för Hakarp uppgiva 3 olika meddelare tvättade, 
sväljde, 

1) En meddelare har tvättade. 



GRÄNSEN MELLAN CENTRAL- OCK SYDSKAND. MÅL. 	263 

för N. Vedbo i Bälaryd (södra delen av häradet): Swänn, Swin, 
för S. Vedbo i Solbärga (i no. delen av häradet): fwänn Sven, 

kwekk — men icke Höreda? 
Slutligen heter det i Hallands nedre Ätradal swälta, kwäll, 

kwonen 'tvungen', wa 'hvad', o. s. v., i Fjäre, Viske, Himle, 
Faurås waranda, kwän 'kvarn', i Skrea twättade, fvalde, 
Svalt »med svagt v», i Vinbärg swålde, kwättade, i Tönnersjö 
ock Hök åau 'två'. 
Med tv sv utan vidare skrives tvättade, sväljde i upp-

gifterna från 
N. Möre (Bäckebo, Förlösa, därmed stämma tryckta täxter från 

Kläekebärga, Dörby ock Åby), 
Handbörds här. (Fliseryd), 
Aspelands här. (Virserum, därmed stämma tryckta täxter från 

Tveta ock Lönnebärga), 
Ostra härad (5 socknar i olika delar av här., därmed stämmer 

Gadd) ock Västra här. (4 socknar), 
Vista härad (Skärstad); 

vidare i sydost 
i Uppvidinge, åtminstone i de nordligaste socknarna Åsheda 

ock Nottebäek (söderut?), 
i Norrvidinge, att dömma av uppgifter för Asa s:n. 

Utbredningen av kw är således i det stora hela kongruent 
med g -9- w. Att närmare begränsa området är icke möjligt 
med nu tillgängliga upplysningar. Vi se mellertid, att kw- etc. 
tillkommer: S. Möre, Konga, Kinnevalds, Albo, Sunnerbo, Västbo, 
Östbo, Mo, samt ett synbarligen sammanhängande bälte Månsarp 
—Öggestorp—BälarYd—Nässjö (Tveta, N. ock S. Vedbo här.). 
Det vore anmärkningsvärt, om det värkligen är främmande för 
Västra här. ock Norrvidinge. g -› w har antecknats för samma 
härader utom Konga samt inom de fyra nordligaste häraderna 
blott i Öggestorp (Tveta). 

G. Diftongering av ä ock å förekommer i S. Sverge i ett 
stort sammanhängande bälte, som å ena sidan icke når den syd-
västskånska målgruppen, icke häller nö. Småland, å andra sidan 
i Halland ock Västergötland går långt utanför de sydskandi-
naviska målens annars konstitutiva drag. é-diftongeringen (till 
ej, äl, al, oj, a m. m.) är undersökt av SWENNING. Jag nöjer mig 
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f. n. med att huvudsakligen efter honom angiva nordostgränsen 
i Småland: 

Torsås, Gullabo, Vissefjärda, Elmeboda, Hemmesjö, Furuby, 
Söraby, Tånnö, Voxtorp, Fryeled, Åsenhöga, Öreryd, Unnaryd; 
d. v. s. inom gränsen falla (helt eller delvis) S. Möre, Bonga, 
Norrvidinge, Kinnevalds, Albo ock Sunnerbo i Kronobärgs län, 
Östbo, Västbo ock Mo i Jönköpings län, d. v. s. samma härader 
som ha kw- etc. med tillägg av Norrvidinge här. 

H. Diftongeringen av å (till au 1. dyl.) finns enligt de 
upplysningar, som f. n. stå mig till buds (stå, römålad), 
inom S. Möres skogsbygd (Torsås), 
inom Konga i Elmeboda, Ljuder, Väckelsång, Nöbbeled, Ö. Torsås, 

Hovmantorp, 
inom Kinnevalds i Urshult ock Kalvsvik, 
inom Norrvidinge i Asa', 
inom Albo i Aringsås (Moheda stå?), 
inom Sunnerbo i Markaryd (Odensjö, Ryssby ock Bärga stå?), 
inom Västra här. i Jälmseryd (längst söderut), 
inom Östbo här. i Kärda, 
inom Västbo här. i S. Unnaryd o. Bolmsö (ståu), Femsjö (gaur, 

staugg), Burseryd (stau), i Gryteryd »med svag diftong», 
inom Mo här. överallt utom i Bottnaryd (längst i ny.), 
inom Tveta här. i Månsarp. 

Jämföras dessa uppgifter med gränsen för ö-diftongerna, 
förefaller det, som om de båda områdena i Småland vore i det 
närmaste kongruenta (blott i Västra här. ock Tveta går au 
utanför el, så vitt man räknar efter härad). 

För en del andra frågor har jag för litet material, så t. ex. 
för nu -› gg (igg in, bagge bonde). Finalt -t ock -ade gå 
långt utanför övriga gränser utefter hela nordfronten. 

Min avsikt vore att efterhand komplettera den nu lemnade 
preliminära översikten. Jag vore tacksam, om läsare av denna 
lilla avhandling ville i brev till mig korrigera vad som möjligen 
är oriktigt ock komplettera mitt material genom upplysningar 
om socknar, om vilka jag nu ingenting vet. 

1) För Nottebäck i Uppvidinge anger en meddelare stan = stå, 
för Åseda angives blott stå,. 



Ett gammalt svenskt skällsord. 
AV HJALMAR LINDROTH, Lund. 

Överskriften lovar ju inte något vackert. Kanske vågar 
jag dock tro, att ämnet ej saknar tilldragningsförmåga för den 
som visat sig äga så vaket öra för just »skwldsordenes lyrik». 

I äldre Västgötalagens Retlosx B. 5: 5 förekommer följande 
passus: pEettx am u vkv5eDins or D kono. Iak sa at Du reet a 
quiggrindu lösharxD. ok i trols ham Da alt var iamrift nat ok 
dagher. kallar hanx kunna firigxrx kono wllwr. ko. poet oer. 
vkuaDins ord. kallar kono hortutu. Jet r vkuaDins ord. 

Det är ordet hortutu jag vill uppta till behandling. 
COLLIN-SCHLYTER, vilkas upplaga nyss följts vid citeringen, 

anmärka i den speciella glossaren, att man måhända bör läsa 
hortueu, ock såsom ägnad att stödja denna möjlighet framhålles 
den yngre Västgötalagens (B 58) form på motsvarande ställe, 
nämligen hortughu. Det vill synas, säges det, som om åt-
minstone dess skrivare läst 1  hortucu. 

Nu synes det mig dock klart, att en skrivare inte utan 
vidare skriver gh, om han läst c. Vi måste söka finna en för-
klaring till en sådan skrivning. Ren felskrivning för c eller k 
kan det inte gärna vara tal om i detta fall, vare sig i just 
denna handskrift eller på någon tidigare punkt i den skriftliga 
traditionen. Ock då har formen i alla händelser sitt värde. 
Besinna vi så, att en form med gh omkr. 1350 inte borde vara 
särdeles förvånande i fråga om mindre betonad stavelse som 

1) Om just i B 59 (huvudkodex av VgL.,  I) eller i någon speciell 
förlaga, framgår inte av formuleringen. 
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tidigare haft k 1, blir det onekligen frestande att tro på hortuku 
såsom den ursprungliga ock rätta formen. Så gott som själv-
klart vore ju detta, om det rent av kunde fastslås, att den äldre 
kodexen (B 59) värkligen har c (= k). 

Detta senare torde emellertid inte låta sig göra. Tvärtom 
tror jag mig efter noggrann granskning av originalet ock jäm-
förelse med andra såväl e som t — såsom allmänt känt varandra 
ofta ytterst lika — kunna säga, att det efter all sannolikhet 
värkligen står hortutu. Men därmed är saken inte avgjord. 
Också B 59 har haft sin förlaga. I den — eller i dess möjliga 
förlaga — kan ju ha stått c, som genom felläsning återgivits 
med t. Att det kan ha skett just i B 59, blir särskilt troligt 
av följande skäl. 

Att k ock o växla i handskriften i fråga, har naturligtvis 
för länge sedan beaktats, ock man har också gjort vissa iakt-
tagelser rörande de förbindelser, i vilka e företrädesvis uppträ-
der (se KOCK Stud. öfv. fornsv. ljud!. s. 59 f.). Men man tycks 
inte ha beaktat, att överhuvud bruket av e är ytterligt sparsamt 
utom i den första balken. Förhållandet mellan o ock k från 
lagens början ock allt intill Retlösabalkens fånge kapitel, där 
vår passus förekommer, ställer sig på följande sätt 2: KB 111 e, 
20 oh, 176 k (varvid, som i det följande, kk räknats som enkelt 
k), 6 ek; Md 8 e, 5 oh, 224 k; SB intet e, 55 k; VS 6 e, 38 k; 
BB 6 c, 75 k; 0 3 c (varvid ett cc räknats som enkelt e), 27 
k, 1 ck; AB 7 e, 264 k, 1 ek; GB 6 c, 143 k; RB 1-4 2 c, 
56 k. Förhållandet c: k i KB blir än mer utjämnat till förmån 
för c, om det beaktas, att av de 176 k hela 78 tillhöra former 
av ordet kyrka, som i handskriften aldrig skrives med något c. 

Redan av dessa siffror synes man kunna ledas till det an-
tagandet, att förlagan i synnerligen stor utsträckning haft c för 
k — något blott naturligt så mitt uppe i »latinhärraväldets» tid 
— ock att vår skrivare till en början i detta hänseende rätt 
nära följt sitt mönster, men redan efter första balken i allmän-
het, dock utan strängare konsekvens, bytt ut c mot k. Ett sådant 

Att senare leden i en sammansättning hor-tuku kunnat ha 
endast bitryck, är man berättigad att anta (särskilt för ett götiskt 
mål?), även om man erkänner annan betoning såsom i stor utsträckning 
styrkt för äldre sammansättningar. 

Siffrorna göra inte anspråk på absolut pålitlighet. 
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antagande stödes nu också av enskilda fakta ock förhållanden. 
På ett ställe (KB 14: 4) har skrivaren vid formen Skil först 
skrivit sci, så har han prickat under cl ock tillagt kil (se 
Collin-Schlyter). Här föreligger alltså ett medvetet utbyte redan 
i första balken. VS 3: 1 har handskriften latte, men CEDER-
SCHIÖLD har (Göteb. högskolas årsskr. 1898, s. 15) väl med fog 
antagit, att det rätta är lukts, som VgL II har. Förlagan har 
då haft inom, vari c fellästs som t. Tvärtom förutsätter COLLIN-
SCHLYTERS ock CEDERSCHIÖLDS (anf. arb. 23) rättelse av JB 13: 4 
holmsköp till holmstop(t) en missläsning av förlagans t såsom 
o ock så dettas återgivande med k, just därför att skrivaren, 
som jag sökt visa, då brukade göra detta utbyte. 1  

Det är alltså på intet sätt betänkligt att antaga, att förlagan 
till B 59 haft hortueu, som av denna handskrifts skrivare fel-
tolkats såsom hortutu. 

Men naturligtvis för ett sådant antagande vidare blott 
under förutsättning, att vi kunna komma tillrätta med ett hor-
tuku. Det är det jag tror att vi kunna. Man kanske dock 
tycker, att det är onödigt att frångå COLLIN-SCHLYTERS läsning, 
eftersom den senare utgivaren, ehuru tidigare rådvill beträffande 
anknytningar för ett sådant hortuta, i sin sammanfattande glos-
sar kunnat hänvisa till en uppgift av RIETZ (Dial.-lex. s. 770), 
att detta ord ännu nyttjas som skällsord i Småland. För mig 
bär emellertid ett sådant ord i en sådan betydelse — om det 
nu värkligen är pålitligt — ett modernt kynne. 2  Ock framför 
allt: vi kunna inte få avfärda VgL II:s läsart hortughu så 
lättvindigt. 

Vad skulle då ett tuku, oblik kasus av ett svagt fem., kunna 
vara för något? Om vi inte finna någon anknytning på nordisk 
botten, behöver det inte förvåna oss. Ordets värkliga liv också 
i västgötabygder kan ligga ej obetydligt före tillkomsten av B 59. 
Det kan ha bevarats blott i den sammansättning, som lagtäxten 
känner. Att också denna var okänd för skrivaren av B 59, blir 
troligt genom den felskrivning, vi förutsätta. Å andra sidan 

Kanske är dock inte denna rättelse så säker. Skulle inte något 
samband med ortnamnen på köp vara möjligt? 

Och jag har inte kunnat finna, att ordet tuta eller dess mot-
svarigheter i andra germ. språk eljes plägar förekomma i en sådan an-
vändning som den, varom här vore fråga. 
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synas vi böra antaga, att denna sammansättning dock funnits i 
levande tal tämligen långt ned i tiden, eftersom det k, varmed 
vi operera, i den yngre kodexen uppträder som gh. Men det 
behöver inte betyda, att ens det sammansatta ordet värkligen 
levat i folkmun, det har kanske t. o. m. endast hållit sig kvar 
just i lagbestämmelsen; eftersom denna lästes upp, har också 
dess språkliga material varit utsatt för rytmiska lagars invär-
kan. — Också denna form med gh talar i någon mån för att 
man inte längre haft något enkelt ord (med k) att knyta an 

På nordiskt område finner jag i själva värket intet ord 
varmed ett tuku 2  i här användbar betydelse kan direkt sam-
manställas. Det är tyskan som jälper oss. De större ord-
böckerna (se t. ex. SANDERS) uppta ett fem. zauche med bety-
delsen 'hynda'. Detta ord lär i högspråket — om det alls kan 
anses nu höra dit — ha upptagits av OpITz.3  Denne använder 
det emellertid i den överförda betydelsen 'liderlig kvinna, hora'. 
Övergången från 'hynda' till 'hora' är så välbekant, att den 
inte ytterligare behöver uppehålla oss. 4  Det är väl troligt, att 
°PITZ hämtat ordet ur sin egen hembygds dialekt, schlesiskan. 
Vi känna det emellertid i samma form åtminstone också från 
schwabiskan 5. 

Vi torde finna, att det kan vara just detta ord som före-
ligger i hortuku. Det är dock inte säkert. Det tyska ordets 
grundform kan utan tvivel vara *tiikön-. Både i schlesiskan 
ock schwabiskan bör detta ha gett zauche. 6  Då är ju identitet 

De i övrigt tidigaste exemplen på denna övergång k .4- gh äro 
(se Noreen Altschw. gr. § 267): pighi(n)z-dagher, fategher, tagha. 
Intet av dem träffas dock i VgL. II, om ock lika tidigt. (Ett pingiz-
dagha kan inte anses jämförligt.) 

Jag föredrar att tils vidare anföra den oblika formen, då det ju 
i händelse av kort rotvokal ej är a priori visst, att stamvokalen i nom. 
-varit densamma. Jfr härom nedan. 

Se TSCHERNING, Unvorgreifl. bedenken liber etl. missbräuche 
(1658) s. 41. 

Se emellertid exempelvis hos SANDERS under betze, hos DANNELL 
Wb. d. altmärk.-plattd. mundart under täw samt vidare nedan i täxten. 
För de nord, språken se t. ex. hos RlETZ under tispa (s. 732) ock 
täva (s. 775) samt: »En 'Lane om en losagtig kvinde er vel almin-
delig»: FEILBERG i Da. studier 1905, s. 23. 

SCHMID Schwäb. wb. (1831). 
Jfr för diftongeringen av il BEHAGIIEL i Pauls Grundriss3  I, s. 147. 
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.väl möjlig. Men grundformen skulle ock kunna vara *taukön-. 
På svensk botten borde det bli *töka. Detta är dock givet 
blott i fråga om huvudtonig stavelse. I en tidig sammansätt- 
ning vore en utveckling -e- tauka 	tuka kanske inte alldeles 
utesluten. 1  

Att jag inte helt slår mig till ro med dessa i ock för sig 
tillfredsställande anknytningar för vårt -tuku, beror på tillvaron 
av ännu tvänne tyska former med betydelsen 'hynda', nämligen 
zau(e)ke ock zoche. Den första finna vit, ex. i steiriskan 2  ock 
i kärntiskan 3. Huruvida skillnaden mellan ck ock k i upp-
gifterna alltid betyder något, kan jag inte avgöra, men man 
torde åtminstone delvis böra sätta upp en grundform med 
*tiikn eller (i så fall oursprungligt) laukn 	Åtminstone om 
vi utgå från en form med ö också här, bleve det väl inte omöj-
ligt att finna motsvarighet till det västgötska -tuku, som väl 
nämligen åtminstone såsom mindrebetona d sammansättningsled 
kan ha uppkommit ur ett -ttikku. 

Men vi ha ingen visshet om vilken kvantitet som tillkom-
mit stamstavelsen i -tuku. Har det i överensstämmelse med hit-
tils diskuterade möjligheter varit längd eller sekundär korthet 
uppkommen ur au eller ö, ser jag inte, att någon vidare utred-
ning behöver eller kan presteras för att rättfärdiga ordets ge-
stalt i lagtäxten. Men det skulle kunna vara gammalt ti; för 
den händelse nämligen att ordet skulle vara identiskt med det 
ovan nämnda ty. zoche, som då återginge på ett *tiikön-. Detta 
zoche känner jag blott från CAMPES Wb., där det upptas såsom 
biform till zauche ock säges betyda 'hfindin', men väl ock an-
vändas för 'hure', varför zochensohn är = 'hurensohn'. Som 
hemulsman (för hela ordet?) anges den schwabiske språkforska-
ren F. C. FULDA från 1700-talets senare del. 

Man skulle kunna tänka, att man ur lagordets vokalism kunde 
få någon ledning för ett avgörande, om det kan innehålla iii stam-
stavelsen. Man kunde fästa sig vid att oh!. sg. av kona i VgL I heter 
kono, även såsom senare sammansättningsled, ej kunu. Emellertid 

Jfr KOCK Tydning af gamla sv. ord s. 1 if., Stud. ö. fsv. 
ljudl. 2, s. 550, Alt- u. neuschwed. accentuierung s. 210 if. 

UNGER-KRULL Steirischer wortschatz (1903), dels översatt med 
'läufige hiindin', dels angivet såsom 'schimpfwort fiir liederliche dirnen'. 

8) LEKER Kärntisches wb. (1862), likaledes i båda bet. 
18-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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är materialet alldeles för litet, för att man skulle kunna bedömma, 
i vad mån dylika former, som måste anses påvärkade av nom. 
kona, äro regelbundna för det språk, handskriften företräder. 
Ock för övrigt finns anledning anta, att ett tilka ej behövde 
behandlas såsom ett krum. Ty konsonantens beskaffenhet synes 
ha spelat en ro11.1  Därför är det ingalunda betänkligt att an-
taga åtminstone en oblik form tuku i VgLI representera ett tiiku 
med ursprungligt ii. Vi äro så mycket mer oförhindrade därtill, 
om ordets gestalt betingats av dess ställning som mindrebetonad 
sammansättningsled. Då är ett ii ännu naturligare. 

Då anknytningsmöjligheterna sålunda äro liera, så snart vi 
ge oss in på enskildheter, få vi kanske nöja oss med det, att 
värt tuka (*toka?) hör till en ordgrupp, som vi finna rätt 
spridd i högtyskan ock vars grundbetydelse är 'hynda'. 
Det är också särskild anledning att vara försiktig med upp-
konstruerandet av bestämda förhistoriska grundformer i denna 
ordgrupp, därför att tyskan innehåller icke så få ordstammar av 
liknande utseende, vilka alla betyda 'hynda' (ock 'hora'). Jag 
nämner ytterligare blott följande: 

fhty. zoha (även i mhty. zohen-sun), troligen med ö ock 
återgående på ett *tauhön- 2; 

fhty. saga, zagun-sun (se PALANDER anf. st.); 
nity. taohe (ADELuNo ock CAMPE: hannoveranska); 
mhty. zfip(e) 	nhty. zaup(e) 8 ; 
nhty. zopp (KAuFFmANN anf. st.), zupp. 4  
Slutligen nämner jag det även i ty. vitt spridda ord, som 

representeras av sv. dial. täva ock vars ursprungliga grundform 
synes vara germ. libön; jfr sv. dial. tispa, no. tispe, förmod- 

	

ligen 	*tib-s-. 
Det är knappast sunt att sätta upp var sin självständiga 

grundform för alla dessa former. Rikedomen torde åtminstone 

Se SANDSTRÖM Utveckl. av fsv. ö ock ii s. 85, 86 f. o. där cit. litt. 
Se PALANDER Ahd. tiernamen s. 32 f. o. där cit. litt. Ordet är 

då möjligen — vilket av PALANDER på grund av betydelseolikheten betecknas 
som unsicher' — identiskt med yngre isl. töa 'rävhona', se Fritzn.. 
under fött. 

Se t. ex. KLUGE Paul-Brannes Beitr. 9, s. 178, KAUFFMANN ib. 12, 
s. 526, &mim ovan anf. arb., CRECELIUS Oberhess. wb., SANDERS. 

AUTENRIETH Pfälz. idiot. (1899) under zauw. 
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till en del bero på inbördes påvärkningar mellan ett fåtal 
ursprungligen skilda stammar.' Därför behöver det inte häller 
anses vågat att inom den mindre ordgrupp, som ovan företrä-
desvis sysselsatt oss, operera både med au ock fl, utan att man 
därför nödvändigt tänker sig 'tvåstavig bas'. Några utomgerm. 
former, som kunde leda oss, äro inte med säkerhet kända. 

En sådan sammanblandning kan ha skett tidigt, ock därför 
kan också det nordiska ordet vara en produkt därav. 

Det tyska ordet (eller: de tyska orden) betyda både 'hynda' 
ock 'hora'. Detsamma kan då tänkas ha varit fallet även med 
det nordiska tuka. I så fall bleve kanske hortuka en pleonas-
tisk bildning, i vars tillvaro man då kunde vilja se ett vittnes-
börd om att det enkla ordet tidigt blivit färglöst ock var i be-
hov av att upplivas genom en förstärkande eller förtydligande 
förled (såsom t. ex. skett i tungomål, gärdesgård, ormslå). 
Men en sådan bildning som ä. nsv. horhynda (Lind 1749, under 
betze) visar, att i hortuka den senare leden från början kan 
ha ingått med den, äldre bet. 'hynda' ock att den således ensam 
aldrig behöver ha på nordisk botten betytt något annat. 

Till sist vill jag blott avvisa en helt annan — ock nor-
disk — kombination, varpå någon kanske kunde vilja tänka 
för detta tuka. Man kunde vilja sammanställa det med no. 
dial. (Hallingdal) tuku 'Iodden hud' i sammansättningar som 
bjonntuku, ulvetuku, purketuku Aas. Ock man kunde då 
vilja jämföra ett hortuka med ty. hurenbalg, med ty. fell i 
bet. 'weibsstlick', lat. scortum o. d.; jfr även isl. kvennskinn 
såsom föraktlig beteckning för en kvinna (se Fritzn.2  under 
skinn). Men säkerligen är AASENS egen misstanke grundad, att 
detta tuku intet annat är än obl. kasus av samma ord som 
fvnord. staka 'skind' Fritzn.2  I sammansättningar som mord. 
hafrstaka, hreinstaka, vargstaka har s lätt kunnat fattas 
såsom gen. -s till förleden. Ock just i Hallingdal måste en obl. 

1) Då vi i det sist anförda ordet ovan torde ha kommit in i en 
ello-rot, kan det väl också vara skäl att framhålla möjligheten av att 
ordet sv. tik (o. s. 3-.) är frukten av en dylik (tidig) kontamination. Med 
avseende på dess stamvokalism påpekar jag ytterligare nhty. dial. zeikel 
f. o. n. 'leichtlebiges frauenzimmer, liederliches mädchen' (UNGER-Kam 
Steirischer wortschatz), judety. zoig o. demin. zeigele 	(GERzoN 
Die jild.-deutsche spr., Heidelberger diss. 1902, s. 104). 
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form av detta (-)taka lyda (-)tuku genom liljoevning'; jfr gå- tu 
'gata', sniiru 'snara'.' 

Med detta ord kan under sådana förhållanden vårt hortuka 
intet ha att göra. 

')Se AMUND B. LARSEN Oversigt over de no. bygdem. s. 57. Att stam-
vokalen i tuku hos A/SEN förklaras vara osäker till sin kvantitet, torde 
sammanhänga med ordets förekomst (företrädesvis eller helt) såsom se-
nare led i sammansättning. 



Tiveden ock tibast. 
Av ADOLF NORBBN, Uppsala. 

Den fäm mil långa ock i genomsnitt två mil breda, i det 
stora hela »fattiga, ödsliga och oländiga»,  bärgstrakt, som skiljer 
de svenska landskapen Närke ock Västergötland, ock som bär 
namnet Tiveden, gäller allmänneligen för att vara en samman-
sättning av det fornnordiska vi5r 'skog' ock det gudanamn, som 
i isländskan heter Tgrr (även använt såsom appellativurn: t§r 
'gud eller tir efter dat. tive ock pl. tivar), ock som i forn-
svenskan — att dömma av tisdagher 'tisdag' ock kvinnonamnet 
Tifridh2  (om detta icke uppstått av det i en runinskrift, L. 113, 
förekommande Tiptrip) samt det forngutniska runnamnet tir ock 
väl även mansnamnet Siktiir i en fgutn. runskrift3  — en gång 
hetat Tir, om nu värkligen en gud med detta namn någonsin 
varit dyrkad i Sverge, vilket visserligen synes rätt ovisst. 
Emellertid yttrar t. ex. LUNDGREN4: »Ett ortn[amn] finnes, i 
hvilket gudens namn säkerligen ingår, nämligen Tiveden», ock 
M. OLSEN uttalar ännu bestämdare samma mening3: »Fra Sverige 
kjendes af stedsnavne, som sikkert er sammensatte med Tys 
navn, kttn Tiveden.» Till ock med den så skeptiske Jon. 
STEBNSTRUP ställer sig ej alldeles avvisande, då han yttrar6: »Om 
with findes i noget herhenhorende [d. v. s. med ett gudanamn 
sammansatt] Navn, er vistnok tvivlsomt: men nxvnes maa dog 
den bekjendte Skov Tiveden i Vestergotland.» 

Se Nordisk familjebok XVI, sp. 381. 
Se M. LUNDGREN, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge, s. 76. 
Se PIPPING, Månadsbladet 1900, s. 51. 
A. st. Likaså HELLQUIST, Arkiv XVIII, s. 363 ock Sv. landsm. 

XX. 1, s. 618. 
Se M. OLSEN, Det gamle norske onavn Njaråarl2g, s. 24 not 3. 
Se J. STEENSTRUP, Nogle Undersogelser om Guders Navne i de 

nordiske Stedsnavne, s. 38. 



274 	 ADOLF NOREEN 

Ock dock kan denna uppfattning — att Tiveden en gång 
haft betydelsen 'den åt Tyr helgade skogen' — icke gärna vara 
riktig. 

Till att börja med må framhållas det föga rimliga i att 
en tio kvadratmil stor skogstrakt, som för övrigt i heden tid 
naturligtvis var vida folkfattigare, än såsom ovan nämnt nu är 
fallet, skulle ha utgjort en enhetlig kultplats. Ty vi veta ju, 
vad senast STEENSTRUP1  betonat, att »det er den lille Skov, 
Lunden, der bxrer Gudens Navn»; jfr sv. Fröslunda, Torslund. 
da. Tislund o. d. Häremot skulle man visserligen kunna in-
vända, att namnet ju kan tänkas ha från början avsett blott en 
viss mindre skogsdunge ock så med tiden utsträckts till att få 
beteckna hela det nuvarande stora området. Men om man ock, 
trots att ett dylikt antagande saknar varje spår av stöd i vare 
sig äldre eller yngre källor, medgåve den abstrakta möjlig-
heten härav, så återstår dock den betänkliga omständigheten, 
att vi5r i så fall skulle här vara använt i ungefk samma be-
tydelse som lundr 2, ock att man, såsoin redan framhållits, ej 
annars känner något fullt säkert exempel på sammansättning 
av ett gudanamn ock vär. Det enda, som mig veterligen skulle 
kunna komma i fråga, är det danska Tiset av äldre Tiswith3, 
vilket emellertid är osäkert, enär, såsom STEENSTRUP1  påpekat, 
flera orter, t. ex. Tistorp, Tistrup, »have Forstavelsen Tis-, uden 
at det kan vxre Gudens Navn». 

Men ännu bestämdare talar namnets bildningssätt mot den 
gängse härledningen. De älsta anträffade formerna äro ramande: 
TSrwid omkr. 1270 Sv. Dipl. I, 738, gen. tiuipar Vgl. II, G. 12, 

A. st. s. 37. 
Någon parallell härtill erbjuder icke sockennamnet Fröskog i 

Dalsland, ty där iingår icke, såsom Lundgren, a. st. s. 67, ock Steen-
strup, a. st. s. 68, antaga, gudanamnet, utan den redan i Västgötalagen 
omnämnda ån Frö (»ana fm», var. »anafroo» Vgl. IV, 10, av Sehlyter 
missuppfattat som namn på socknen, liksom han ej häller insett, att 
»an m niz» är ån Nissan, jfr »Niza3r quild» därsarnmastädes såsom namn 
på åns källa), numera Fröskogsalven; jfr det no. älvnamnet Froa, 
som är styrkt redan från fno. tid genom ortnamnet Froyamoo (se Rygh, 
Norske Gaardnavne VI, 122, där tryckfelet Froyia-, ock No. Elvenavne, 
s. 60, där tryckfelet Froya-). Jfr Olriks ord: »Vi kender aldrig--skov 
sammensat med gudenavn» (Da. stud. 1910, s. 26 ock likaså 1911, s. 12). 

3) Se 0. NIELSEN, Blandinger I, s. 263, ock STEENSTRUP a. st. s. 38. 
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tiuipea Vgl. II, Forn. 48 — i tre varianter tiwip — ock Add. 
12,1, tiwip Vgl. III, G. 12, dat. tiwidhi Vgl. IV, 16,12, ack. 
tyuip 1346 Sv. Dipl. V, 562, best. dat. Thyffuydhenom 1415, 
Sv. Dipl. N. S. III, 8, ack. Tiuidh 1415 Sv. Dipl. N. S. 
III, 35, Tiffueden 1453, Tyvedhen 1497, Tiwedhen 1501, 
Tliffwedhen 1504 o. s. v. Förra sammansättningsleden är så-
lunda alltid antingen Ti-, detta i överensstämmelse med det nu-
tida uttalet, eller Ty-, vars y dock kan, såsom i många fsv. 
skrifter är fallet, beteckna långt i-ljud. Aldrig däremot an-
träffas, vare sig i äldre eller yngre tid, något Tis- eller Tys-. 

Nu har emellertid 0. RYGH3  påpekat, vad mina egna under-
sökningar rörande svenska ortnamn dagligen bekräfta, att »Gude-
navne som 1:ste Led i Stedsnavne have Genitivform». Gentemot 
detta uttalande har visserligen FALK 4  sökt hävda den uppfatt-
ningen, att »Gudenavne i flere Tilfx1de foreligger i Stammeformen 
som forste Led» i ortnamn, ock M. OLSEN visar sig flerestädes5  
hysa samma mening. Men vad som hittills anförts till stöd för 
denna åsikt, är föga beviskraftigt. 

FALK åberopar till att börja med Dårini av ett "p6r-vin16, 
men RYGH7  har under hänvisning till andra sammansättningar 
av ett gudanamn ock vin, såsom 05ins-yn, Niar5ar-in, 
Froys-in med rätta avvisat tanken på gudanamnet pcirr. Jag 
förmodar, att vi här i stället ha att göra med den stam kör-
('sträckning'?), som ingår i flera svenska ortnamn, t. ex. det 
uppländska sockennamnet Långtora, fsv. (ack.) Languporu 1291 
0. 8. V. 

Vidare åberopas det på åtskilliga håll anträffade Niar5heimr. 
Men detta kan stundom vara förkortat av det ävenledes före-
kommande Niar5arheimr, på samma sätt som det bekanta önam- 

i) Se STYFFE, Skand. under unionstiden, 3 uppl. (1911), s. 300 not 2. 
Se min Aschw. gramm., 3 aufl. § 20 anm. 1, § 27 anm. 1, 

§ 108 anm. 4 ock 5. 
No. Gaardn. II, s. 362. 
No. Gaardn. V, s. 7. 
T. ex. a. st. samt No. Gaardn. XI, s. 92 ock 95. 
Falk skriver här, liksom även Rygh i dylika fall, oriktigt pår-

vin, förbiseende att vin i fno. ofta ock i fsv. nästan alltid såsom se-
nare led av en sammansättning ersättes av den neutrala ia-stams-formen 
-vini (jfr viär : ungviäi, gras : illgresi o. d). 

A. st. VI, s. 195. 
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net Magar'« en gång anträffats skrivet Niar51aug gentemot 
ej mindre än älva skrivningar med -ar: Niar5ar1ogl o. d. Ock 
detta fall föreligger väl med säkerhet i Nerdheimum 1409 jämte 
Neerdhreimum 14452. Utvecklingsgången har väl av sistnämnda 
exempel att dömma varit Niar5ar- •-> Niarör- ock så Niar5-, med 
samma dissimilatoriska förlust av det senare r som i fno. 
Fri5(r)ekr, DrY5(r)ekr, Marg(r)et, fsv. bro(r)unge, Margh(r)et 
0. d. I andra fall åter kan man -- liksom väl förhållandet är 
i sådana namn som Nizerdwiik 3, Niaröoy (redan omkr. 1293), 
Niterdol4  — ha att göra med det appellativum, som ingår i 
Eddans niaröiåss, ock som jag översätter med 'förträngning', en 
betydelse som passar utmärkt åtminstone till läget av det nyss-
nämnda Nfterdoi., sådant detta beskrives. I mina »Svenska ety-
mologier» (s. 23) har jag sammanställt ordet med Gibraltar-
sundets gamla namn Niorvasund, med fno. Nyrvi såsom namn 
på en smal ö i Söndmnre, no. Njerve som namn på en gård å 
det smala näset Spangareid m. m. 

Lika litet bevisa de många namnen på Froy- i stället för 
väntat Froys-, vid vilkas förekomst FALK fäster särskild vikt. 
Att »a Froyofue» 1325 if. icke, som FALK vill, återgår på Froyr, 
utan är sammandraget av ett Froyo(h)ofue ock sålunda återgår 
på Froyia, såsom ocliå, redan RYGH 5  ock LIND6  antagit, synes 
mig uppenbart på grund av den först av RYGH ock sedan av 
OLSEN 7  framhållna omständigheten, att i det så benämnda tämplets 
närhet låg det åt den motsvarande manliga gudomligheten hel-
gade tämplets Froyshof.9  Då Froberg i Hedemarken bevisligen, 
återgår på Proyia — »a Priceiubterghl» 139910  —så är väl detta 

1  Se OLSEN a. st. s. 4. 
Se No. Gaardn. I, s. 342. 
Av RYOR, No. Gaardn. XIV, s. 125, uppfattat såsom förkortning 

av ett Niar6arvik. 
Av RYGH, No. Gaardn. XIV, 344, uppfattat såsom förkortning 

av ett Niargarhåll. 
No. Gaardn. II, s. 362. 
Norsk-isländska dopnamn, sp. 283. 

1) Ikernavi, s. 5 noten. 
8) Om dylika parvis uppträdande tämpel, helgade det ena åt en gud, 

det andra åt en gudinna, se OLSEN a. st. s. 4 fe. ock Njar6arl2g, s. 26. 
3) Se No. Gaardn. V, s. 10. 
10) Se Rygh, No. Gaardn. III, s. 80. 
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ock; såsom även A. KJIER1  förmodar, fallet med Froyberg(h) 
1341, 1360 m. m. i Jarlsberg-Larvik. Med det flerestädes 
förekommande Froypueit 1368 if., som KJIER2  vill förklara på 
samma sätt, under det att FALK hänför även detta namn till 
Frisyr, förhåller det sig däremot troligen så som med det av 
FALK ytterligare till stöd för hans teori i anspråk tagna Froland 
i Smaalenene (»i FrEeylandura» 1322 ff.)8  ock med Frovold i 
Buskerud (»a Froyuollum» 1334)4. Då nämligen Froland i 
Telemarken bevisligen återgår på det fno. fri& 'bördig'5, ock 
då för det nyss citerade Froyuollum oftare skrives Frioval(pum, 
-valla 1454, 1471, samt då även det omtvistade FroyDueit se-
nare skrives Friothuet 1528, så synes det mig uppenbart, att 
vi, såsom redan RYGH 5  i fråga om det nämnda Frovold antagit, 
här ha att göra med det fno. adjektivet frår, Mår. De älsta 
skrivningarna med Froy-, FrEey-, Froy- representera då den 
gamla, sedermera i litteraturen undanträngda, biform froyr, som 
ännu kvarlever i no. dialekter såsom froy, ock som förhåller 
sig till frår såsom oy 'alltid' till tå, gutniskt froy 'frö', snoy 
'snö' m. m. till fri, snår o. d.6  Äntligen må erinras om att 
under Fro(y)- kan dölja sig dels det fno. (ock fsv.) älvnamnet 
Froy- (Frasa, Fro)7  , dels det fno. önamnet Froy 8. 

Samma eller ännu flere förklaringsmöjligheter erbjuda de 
svenska — ock för övrigt även de danska — ortnamnen på 
Pro-. Att t. ex. Fröskog ej innehåller gudanamnet, utan, såsom 
B. Ortnamnskommitténs undersökningar givit vid handen, älv-
namnet Fm, har redan ovan' nämnts. Frökind i Västergötland 
kan betyda 'det bördiga häradet", för vilket kanske ock i sin 

1) No. Gaardn. VI, s. 122 ock 272. 
g) No. Gaardn. VI, s. 264. 

Se RYGH, No. Gaardn. I, s. 371. 
Se No. Gaardn. V, s. 196. 
Se RYGH, No. Gaardn. I, s. 37. 
Se utförligt härom 0. V. FRIESEN, Till den nordiska språkhisto-

rien, flerest. 
Se ovan s. 2 not 2. 

g) Se t. ex. RYOR, No. Gaardn. VI, s. 122 ock XIV, s. 55. 
g) Om kind i betydelsen 'härad' (eller åtminstone 'bygd') se min 

uppsats »Sverges ortnamn» (i Gleerupska biblioteket II), s. 15, ock senast 
S. TIINBERG, Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, s. 
46f. 
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mån talar, att det även träffas — dock först senare ock i latinsk 
täxt — skrivet Frekindzhered (jfr fno. trå?). 1 Freda-, Fromt-
ock, med vanlig fsv. synkope av trycksvag vokal i hiatusställ-
ning, Fro-rydh o. d. måste på grund av senare sammansättnings-
ledens beskaffenheti föreligga ett mansnamn Pro(i)e, antingen 
direkt motsvarande det got. frauja eller, såsom LUNDGREN2  före-
slagit, kortnamn till de många fsv. mansnamn, som börja med 
gudanamnet (Frobiorn, Froger, Frosten 0. s. v.). Ock vända 
vi oss till de ortnamn, som på grund av senare ledens be-
skaffenhet dels med säkerhet, dels med stor sannolikhet ha så-
som förra led ett gudanamn, så föreligga flera möjligheter att 
förklara Pro- såsom en till ett dylikt hörande genitivform. 
Under det att orter, som bära namnen Frosvi, Proslunda ock 
Frostuna, innehålla genitiv på -s av Pro (fno. Froyr), så kunna 
andra orter med namnen Frovi, Prolunda ock Protuna, såsom 
redan LUNDGREN3  antagit, utgå från en annan genitivbildning, en 
på -iar, alltså fsv. *Fredar (av *Froyiar), varav på vanligt sätt 
Fresia ock med i anslutning till nom. Pro utelämnat i Fr«, 
slutligen Pro- med synkope av det trycksvaga a i kompositions-
fogen. Denna genitiv förhåller sig då till Fm (fno. Proys) 
liksom bylar (byia, byar, bya, by-) till bys m. fl. dylika fall. 
För övrigt har den av RYGH antagits föreligga även i ett fno. 
ortnamn: Froyrak 1434, Proyrake 14534. Men vidare kan Pro 
tänkas5  ha i urgammal tid åtminstone alternativt böjts på samma 
sätt som det motsvarande got. frauja, d. v. s. svagt, alltså med 
en gen. Fresia, varav (i analogi med nom. "Froe) rusa ock 
slutligen Fm-. Ock äntligen kunna vi bland våra ortnamn på 
Pro- väl finna, liksom vi gjort i fno., ett ock annat som inne-
håller gudinnenamnet Prola i dess gen. Proio-, varav (genom 
anslutning • till mask. Fro) Froo- ock så Fro-; jfr fsv. husfro 
'husfru, hustru' av -fnas, ack -fr» (fgutn. husfroyia, -froyiu). 

Vi ha alltså all anledning att antaga, det ett ortnamn med 
Ti-, Ty- såsom förra led icke innehåller gudanamnet; detta så 

Se särskilt STEENSTRUP a. st. s. 32 f. 
Sv. landsm. X. 6, s. 58 f. 
Språkl. intyg etc., s. 65. Till denna Lundgrens mening an-

sluter sig även Kon, Svensk ljudhist. II, s. 274. 
Se No. Gaardn. VIII, s. 206. 
Jfr LUNDGREN a. st. noten. 
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mycket mer som de namn, vilka med någon säkerhet kunna an-
tagas utgå från Tyr, alla börja med Tys- eller Tis-, t. ex. fno. 
TYsnes in. m.1, fda. Tiislund2  ock — vilket är av särskilt in-
tresse för denna min undersökning — Tiswith (icke Tiwith!), 
om det nu värkligen skulle höra hit8. Att i fno. Theesalle 
1346, Tesale 1403, Tessala 1404 o. s. v.4  förra leden Tå- skulle, 
såsom S. BUGGE 5  utan att anföra något som hälst skäl påstått 
ock OLSEN6  anser honom ha »paavist», vara en form av stammen 
i gudanamnet, tror jag visserligen icke; men skulle mot all 
förmodan så vara, hindrar oss ju intet att anse förra leden vara 
gen. Tås- (jfr de talrika skrivningarna med as4) liksom i det 
av OLSEN på så sätt tolkade fno. Tesin av ett T6s-vin. 

Namnet Tived(en), fordom kanske även uttalat Tyved(en)7, 
måste nog därför ursprungligen vara samma ord som det över 
stora delar av Sverge ock Norge8  samt möjligen8  även Island 
spridda ock därför säkerligen urgamla växtnamn, som i sv. 
dialekter heter tived (tidigast träffat hos FRANCKENIUS »Speculum• 
botanicum», 1638), i no. dial. tyvid, tived, i isi. (?) t*vi5r1° 

'Daphne mezereuni'. Men under det att -ved i detta växtnamn 
på samma sätt som i benved, brakved, sprakved antagit be-
tydelsen 'buskartad växt', har det däremot i ortnamnet bibehållit 
samma äldre betydelse 'skog' som i Giilaveden, Hålaveden o. d. 

Se OLSEN a. st. s. 7 f. ock 24 f. 
Se NIELSEN a. st. 
Jfr ovan s. 1 f. ock s. 2. 
Se RYGII, No. Gaardn. I, s. 337 f. 
Norges Indskrifter med de ffildre Runer II, s. 583 ock Indled-

ning s. 66. 
A. st. s. 8. 
Se ovan s. 3. 
Se JENSSEN-TUSCIT, Nordiske plantenavne, f. 70 f., ock A. LYTT-

KENS, Svenska växtnamn, s. 541 ock 544f. 
9) Jfr nästa not. 
10) Så utan källcitat hos GRIMM, Deutsche Mytb., 2 aufl.., s. 180 

(ock lånat därifrån hos Jenssen-Tusch, a. st., där dock tryckfelet pyviår, 
ock s. 297, där tfrvi6r); DYBECK, Runa 1845, s. 53, ock FALK-TonP, 
Etymol. ordb. II, s. 395 samt i den tyska bearbetningen s. 1306. Emeller-
tid upptar ingen mig tillgänglig isländsk (eller fno.) ordbok något 
dylikt ord. Ock enligt vad prof. TE. M. FRIES upplyser mig, finnes 
Daphne ej upptagen i CHR. ORONLIINDS Islands Flora (1881) eller något 
av dess tillägg (t. o. m. 1905). Den är väl alltså främmande för Is-
land ock rimligtvis också för isländskan. 
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Ett annat, med samma förled bildat namn på samma växt 
är det i svenskt riksspråk vanliga tibast, det no. tybast. Detta 
ord, som skrivet tybast träffas redan i fornsvenskan omkr. 14501, 
är ursprungligen namn på själva barken ock kanske uppkommet 
genom ellips av det i dialekter förekommande sv. tivedbast, no. 
tyvidbast. Ännu andra namn, som i fråga om förleden uppen-
barligen -- såsom särskilt av växtens här nedan nämnda tyska 
namn framgår — äro °ursprungliga omstöpningar (ofta folk-
etymologiska) av något bland de ovannämnda, finnas i rikt mått 
i både sv. ock no. dialekter. Sådana äro — för att nu endast 
nämna några av de vanligaste — t. ex. sv. tjurbast 1716 if., tis(t)-
bast 171.6 if., tid(e)bast 1759 if., tivelbast 1755 if., divelbast 
1830 if. m. fl.; no. tysbast, ti(r)sbast, tjusbast, tusved, tysved 
m. f1.2, vilka alla jag här lämnar åsido såsom icke varande av 
någon vikt för bestämmande av vare sig förledens ursprungliga 
form -- som tillräckligt klart framgår av de fornsvenska ock 
forntyska (se nedan) formerna — eller betydelse. 

Vad nu denna betydelse beträffar, så har visserligen även 
ifrågavarande växtnamn ansetts innehålla gudanamnet. Så t. ex. 
yttrar LUNDGREN3: »Efter guden är vidare växten tibast upp-
kallad», ock ännu i FALK-TORPS Etymol. ordbog antas det-
samma4, om ock med tvekan om »hvorvidt dette forhold er 
oprindeligt». Att så ej kan vara fallet, framgår emellertid tyd-
ligt dels av den tyska motsvarigheten till formen tibast, nämligen 
zeibastö, som förutsätter ett fhty. *zibast; dels av den vanligare 
tyska formen zeiland, som fortsätter det faktiska fhty. zilant. 
Inginge nämligen gudanamnet uti dessa växtnamn, så skulle de 
som bekant ej uppvisa zi- (nhty. zei-), utan zie-; jfr fhty. 
ziestae (nhty. dial. zistig) 'tisdag'. Det är sålunda tydligt, att 
ti-ved, ti-bast, zel-bast ock sej-land — ty att ordet skall av- 

Se KLESIMING, Läke- och örteböcker, s. 451. Ordet saknas i 
Söderwalls ordb. 

Se vidare de utförliga samlingarna i de ovan s. 7 not 8 nämnda 
arbetena. 

A. st. s. 75. 
Om deras ändrade uppfattning i den tyska bearbetningen se 

nedan, s. 9. 
Tidigast träffat hos Gleditsch omkr. 1750; den dialektala bi-

formen zebast redan hos Cordus 1534; se G. PRITZEL und C. JESSEN, 
Die deutschen Volksnamen der Pflanzen, s. 130. 
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delas så, framgår ju av zei-bast — innehålla ett från guda-
namnet skilt, redan i förlitterär tid utdött ord. För fastställande 
av detta ords betydelse erhålla vi ledning av ett tredje,  tyskt 
namn på tibast, nämligen det i tyskt riksspråk vanligaste: sel-
delbast, som utgår från det mhty. namnet zidelbast. Dettas 
förled igänfinnes i fhty. zidal-weida 'skogsområde där biskötsel 
drives', zidaläri (nu zeidler) 'biodlare' ock ortnamn sådana som 
Zidalpach (nu Zeidelbach). Zidal- förutsätter ett urgermanskt 
ti-p1a-, som inlånats •  i franska dialekter såsom tilo 'bigård' 1  ock 
ingår i det mlty. til(e)bere, muederl. tilbere 'björn som plundrar 
bistockar på boning'. 

De nu omhandlade tyska namnformerna synas mig även veder-
lägga den modifikation av Tyr-härledningen, som FALK2  nyligen 
vidtagit, ock som går igän i den tyska bearbetningen av Falk-
Torps Et. ordbog». Enligt denna nya uppfattning skall ti-
visserligen ej vara själva gudanamnet, men dock »wahrschein-
lich» böra till samma rot (med betydelsen 'skina') ock syfta 
på »die hochrothen blumen», som ge »der ganzen pflanze ein 
strahlendes aussehen». Men frånsett att blommorna ej äro hög-
röda, utan ljusröda med någon dragning åt gredelint, ock att väl 
på sin höjd blommorna, men ej hela växten kan ha ett strålande 
utseende, så sliter denna tolkning onödigtvis bandet mellan namnen 
zibast, zilant å ena sidan ock zidelbast å den andra, så att FALK 
måste förklara den senare formen bero på folketymologisk an-
knytning till ett ursprungligen obesläktat ord. Ock då FALK söker 
stöda sin etymologi genom hänvisning till dialektformerna no. ock 
sv. tirsbast ock sv. tirbast, däri han vill återfinna dialektordet tir 
'glans' (isl. tirr 'ära', ty. zier), så är därtill att anmärka, att dessa 
former tydligen äro °ursprungliga, såsom av det konstanta ty. 
zi-, ti- ock det fsv. ty- framgår, samt att för övrigt det sv. 
tirbast är mycket svagt styrkt, ock att sammanhanget mellan isl. 
tirr ock TYr är minst sagt tvivelaktigt. 

Det sålunda uppvisade urgerm. ti-, i nordiska språk ti-, 
ty- (med samma vokalväxling som i det nästan synonyma fsv. 
bi, by, isi. bY 'bi'), ock dess med det bekanta lokal-suffixet4  

1.) Se MEYER-Le/DIE, Zeitschr. f. roman. Phil. XXIX, s. 412. 
2) I Maal og minne I, s. 82 if. 
2) Norw.- dän. etymol. W b. bearb. von H. Davidsen, s. 1306. 
4) Se t. ex. BRUGMANN, Kurze vergleich. Grammatik, s. 535. 



282 	 ADOLF NOREEN 

-pla bildade avledning tipla- ha tydligtvis ursprungligen haft 
betydelsen 'något som flyger ock far, svärm', resp. 'tillhåll för 
flygfä', betydelser som sedan specialiserats till 'bisvärm', resp. 
'bistock, bigård'. De höra då tillsammans med sanskr. di-yati 
'flyger', gr. di-co 'flyr', di-eyal 'ilar', di-vog 'virvel', di-vicu 'virvlar, 
svärmar omkring', fir. di-an 'snabb', lett. dö-t 'dansa', di-di-t 
'bringa att hoppa' m. m.1, döj-ums 'bistock', döj-ele 'träd, ur-
holkat till bistock12. Att de kommit att ingå i växtnamnet, 
beror tydligtvis därpå, att tibast avger en stark honingsdoft, 
som lockar till sig flygfän ock särskilt bin3. Att åter det ingår 
i ortnamnet, förklaras av det förhållandet, att biskötsel idkats 
ock ännu idkas inom flera socknar å Tiveden, som kanske en 
gång varit indelad i olika bifångstdistrikter — jfr det fhty. 
zidalweida ovan s. 9 — liksom ännu för ej längesedan uti 
Lausitz en s. k. zeidelheide, d. v. s. för biskötsel avsedd skogs-
trakt, var uppdelad i smärre områden, av vilka vart ock ett 
skulle kunna underhålla säxtio bistockar 4. Att man även i 
Sverge idkat bifångst i skog, framgår nämligen av uttalanden 
i flera av de fornsvenska landskapslagarna ock särskilt av lands-
lagens ord: »Eho som sätter huv (för bins infångande) i sin 
eller annans skog, böte tre mark». Med en tived har således 
väl ursprungligen menats vad som senare kallats en »biskog», 
d. v. s. en skog där det är gott om bin, särskilt vildbin3. I 
fråga om namngivningen kunna för övrigt jämföras sådana 
svenska ortnamn som Bihult i Herråkra socken av Kronobergs 
län ock Bislätt i Larvs socken av Skaraborgs län — om vilka 
namns forn svenska form jag dock icke har mig något bekant 
— samt möjligen det flerestädes i Norge förekommande, hit-
tills oförklarade Tyvold6, som i så fall betyder just 'bislätt'. 

Vårt ti- ingår kanske ock i det fhty. mansnamnet Ziolf, 
varav ännu ett spår är kvar i ortnamnet Zeilsheim av fhty. 

Se PERSSON, Zur Lehre von der Wurzelerweiterung, s. 138. 
Se TORP, Wortschatz der germ. Spracheinheit, s. 151, där mycket 

riktigt tipla- föres hit, men icke de övriga av mig behandlade orden. 
Se t. ex. LYTTKENS, a. st. s. 541, KLUGE, Etym. Wb. 7 aufl. 

under Seidelbast, ock FALK-TORP i den tyska bearbetningen av deras 
ordbok under Tybast. 

Se SCHADE, Altd. Wb., 2 aufl., s. 1255. 
Se Sv. akad. ordbok B 2381. 
Se RYGH, a. st. III, s. 425. 
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Ciolfesheiml. Ziolf kunde i så fall vara en fullständig semologisk. 
motsvarighet till isl. Biolfr, fao. även Biulfr av 'Bt-olfr, -ulfr 2  
ock till ags. Beowulf, om nu detta är att uppfatta som Beo-
wulf, vilket visserligen vanligen ej sker. 

Att ifrågavarande ti- ingår även i andra svenska ortnamn 
än Tiveden, håller jag för mycket sannolikt. Särskilt miss-
tänker jag, att hit hör det mycket svårförklarliga sockennamnet 
Tierp i Uppland. Att detta icke kan innehålla fsv.-isl. 14 (i 
isl. även, ehuru sällan, pir) 'trälinna', något som LUNDGREN 
anser vara »särskildt» sannolikt, framgår med all önskvärd tyd-
lighet av de talrika gamla skrivningarna (alla med t-): Tierp 
1280 Sv. Dipl. I, 570, Tyerp 1291 ib. II, 105, 1312 ib. III, 65, 
Tyerpp 1332 ib. IV, 253, TYcerp 1338 ib. IV, 630, Tierp 1291 
ib. II, 118, 1344 if. ib. III, 147, 428, 430, V, 238 o. s. v., Tiarp 
1291 ib. II, 120, TYarpahundeare 1352 ib. IV, 359, Tierp 1404 
Sv. Dipl. N. S. I, 342. Att senare leden icke kan, såsom LUND-
GREN väl tänkt sig, vara ordet torp, som i sydligare Sverge 
kan uppträda som -orp, -arp, framgår av det så gott som all-
deles konstanta -erp, samt därav att dylik stympning av -torp 
icke synes alls förekomma i Uppland ock i alla händelser ej kan 
antagas ha ägt rum så tidigt som redan före år 1300. De älsta 
medeltida exempel på den nämnda företeelsen, som jag över-
huvud känner till, äro nämligen mer än 100 år yngre ock alla 
från Skåne: Hiernorp 1406 Sv. Dipl. N. S. I, 559, Twmmarp 
14104  ib. II, 189 ;ck Tranorp, -arp i Karlskrönikan. Växlingen 
mellan omljudd ock oomljudd vokal liksom motsättningen nom. 
dat. ack Ticerp: gen. Tiarpa-, därest denna ej är tillfällig (jfr 
det enstaka Tiarp 1291), tyder på en gammal i-stamsböjning; 
jfr fao. Eelfr: gen. Alfar(heimr) ock isl. pl. I.Srper : gen. ii6pa5. 
Man synes mig kunna tänka på att sammanställa detta till sin 

Se FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch, 2 aufl., II, s. 1658, där dock 
namnet naturligtvis hänföres till guden. 

Se min Altisl. gr., 3 aufl., s. 97. 
A. st. s. 176. 
KOCK SV. ljudhist. II, s. 140 uppger »Twmmarp (1408)», troligen 

tryckfel för 1410. Det därsammastädes anförda »Tummarp (1334)» 
bevisar ingenting rörande förhållandet vid början av 1300-talet, ty den 
urkund, varur citatet är taget, är en ayskrift från år 1494. 

Se BUGGE, Arkiv II, s. 209 f. ock 218 f. 
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betydelse okända re rp(r) med det likaledes oförklarade ord, som 
ingår i fhty. Erfesfurt (flty. Erpisford), nu Erfurt ock möjligen 
med sv. dial. arp 'fnas', da. arpe '(hud)skorpa', under förutsätt-
ning av en betydelseutveckling likartad med den som föreligger 
i ty. narbe, som utom sin vanliga betydelse även äger den av 
'sårskorpa' ock 'grässvål'. Har Cerp haft sistnämnda betydelse, 
så är Tierp ungefär synonymt med det ovannämnda Bislätt 
(ock Tyvold). 
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Landskapsnamnet Närke. 
AV JÖRAN SAHLGREN. 

Med en karta. 

1. 
Ortnamnsforskningen är i Sverge lika gammal som historie-

forskningen. Våra lärde hade lagt märke till att de mera genom-
skinliga ortnamnen ofta innehöll° synnerligen viktiga upplys-
ningar om de respektive orternas geografi ock historia. Man 
såg t. ex., att gårdar uppkallats efter sina ägare ock att märk-
liga händelser ofta avgpeglats i ortnamnen. Ur dessa iakt-
tagelser drog man även den slutsatsen, att mera betydande orter fått 
namn av mera betydande personer eller mera viktiga händelser, 
ock att våra älsta ortnamn borde lemna viktiga bidrag till 
kännedomen om vår älsta historia. 

JOHANNES MAGNI, som är en typisk representant för denna 
historieforskning, konstruerade sålunda ur Svearike eller Sueonia 
vår första infödde svenske konung Suenno (Svenne), ur Göta-
rike eller »Geternas rike» Gethar, »som gav sina undersåtar 
namnet geter», ur Uppsala eller Ubbesala gjorde han konung 
ITbbo (Ubbe), ur Sigtuna konung siggo (Sigge) o. s. v.1  

Givetvis skulle speciellt landskapsnamnen bli föremål för 
historiografernas uppmärksamhet ock bli utsatta för förklarings-
försök. Särskilt gäller detta det namn, som jag företagit mig 
att behandla, nämligen namnet på mitt hemlandskap, Närke. 

Innan jag övergår att kritisera moderna forskares meningar 
om namnets etymologi, kan jag ej neka mig det nöjet att redo-
göra för några under 1600- ock 1700-talen framställda för-
klaringar av detta namn. 

1) Löw, Sveriges forntid i sv. historieskrivning I, s. 73. 
19-111091 Ftistskrift till H. F. Feilberg. 
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Först vill jag då vända mig till den lärde ock skarpsinnige 
OLOF VERELIUS, SOM i Sverge varit den nordiska språkveten-
skapens fader. I noterna till sin utgåva av »Gothrici et Rolfi 
Westrogothhe Regum Historia) (Upsalhe 1664), s. 32 f., anser han, 
att det är den Neri Jarl, som nämnes i sagan, som givit namn 
åt Närke. Nerike är Neri rike, d. v. s. »Neri ditio et provincia».. 

Två år efteråt behandlas namnet å nyo i JOHANNES SCHEF-
FERI lärda arbete »Upsalia», s. 8. SCHEFFERUS avvisar först med 
förakt en äldre mening, att Närke ursprungligen hetat Närerike, 
på grund av sina rikedomar ock sin förmåga att kunna nära 
sina innevånare. Mera antaglig finner han VERELII förklaring. 

I samband med sin översättning av namnet Uppland såsom 
»landet där uppe» framställer han emellertid en ny etymologi av 
Närke, nämligen såsom ursprungligt Ner-rike »landet där nere». 
Som paralleller anför han namnen Oberlandt ock Nederland.' 

År 1669 framställdes ännu en ny tolkning, nämligen av 
professorn i vältalighet vid Åbo universitet M. MILTOP/EITS i ett 
gravtal över närkingen SIMON KEXLERUS, professor i matematik 
i Åbo (s. 11). MILTOPIEUS tolkar namnet som När-rike — »forte 
a vicinia Närikia dicta» — en förklaring som med någon mo-
difikation upptagits av själve CARL SÄVE i hans översättning av 
Snorres ynglingasaga (1854, s. 52). 

Den mera nitiske ock geniale än grundlige OLOF RITDBECK 
har i »Atlands» första del (tr. 1675) i samband med förklaringen av 
landskaps- ock häradsnamn i allmänhet även behandlat namnet 
Närke. Så skriver han (s. 222 f.): »så är det dock märkeligit 
at stora och förnemliga Landskaper eller Härader altid hafwa 
behållit sina nampn effter des förnemsta Gudar, Konungar eller 
Kungebarn, såsom af Vller Vlleråker, af Seminge, Seminge-
hundrat; af As Asunda: Baldr, Bälingehärad: manen, Manheim, 
Wessmanland, Södermanland etc. Ogger, Ognehärad, Ogge-
hundani: Frej, Fredzåkers-häradt: Nore, Norike [d. v. s. Närke, 
såsom av Index s. 23 framgår], Norunda: Aske, Askehärad Aske-
mans-härad: Dager, Daga-härad: Jo. Jonaåker: Tiodr, Tiust-
härad: Tiusse, Tiussehärrad, och flere sådana. Det måste och 
här achtas, såsom det många gånger hoos andra i werlden är 

1) Denna etymologi har redan gjorts av PEDER SWART, SOM i 
Gustaf I:s krönika (förf. år 1561-62) skriver landskapets namn Näd-
rijke eller Nedrijke (ss. 19 ock 149 i Klemmings upp!.). 
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skiedt, at antingen af en Person, som ringesta delen af ett stort land 
hafwer sedt och sig bemäcktigat, har likwel hela Landet fått 
sit nampn, såsom af Am erigo Vesputio nemdes hela America, 
som är fierde delen af hela werlden, fast han minsta delen af 
henne besåg. Af den mindre Asia [d. v. s. Mindre Asien], 
feck hela stora As i a sit nampn. Af Skåne har hela Swerige 
kallatz Skandia. Af Swerige som egenteligen är allenast det 
som ligger emillan Daleelfwen, Kolmorden och Tyweden, som 
sees af indragne rum af Kongz-Sagor f. 61. §. 8. och andras 
Historier; hade hela Rijket sit nampn, och fordom en stor del 
i Tyskland, Ryssland och Tartarijt, som på sit rum wijsas skal. 
Således är och mångastädes beskaffat med häraderna, at de hafwa 
nampnet utaf Soknen; Soknen af förnemsta byn, som Höfdingen 
hafwer bodt uti: såsom af Vller, den en A tins son war, är det 
gambla än i dag Kungzsäte Vltuna, och där af Vller Åkers 
härad nämdt. af  Har, Hatuna By, der af Hatuna Sokn, der af 
Habo häradt.» 

Jag skulle vara frestad citera RUDBECKS snillrika framställ-
ning ännu längre, men det redan återgivna torde vara nog för 
att visa, att nutidens ortnamnsforskare kunna ha åtskilligt att 
lära av den så länge förlöjligade RUDBECK. Flera av de ort-
namnsforskningens fundamentalsatser, som i hans Atland för 
första gången blivit formulerade, framställas i dessa dagar så-
som upptäckter av nutida författare. Jfr t. ex. RUDBECKS fram-
ställning om hur byar givit namn åt socknar ock socknar åt 
härader o. s. v. (ex. Plåtuna by, Håtuna socken, Håbo härad 
ock Ultuna gård, Ulleråkers härad 0. s. v.) med K. H. KARLS-
SONS framställning av samma sak i »Uppland» I (tr. 1903) 
s. 408 f. Vad vidare beträffar RUDBECKS oftast misslyckade för-
klaringar av de enskilda namnen, vill jag blott hänvisa till de 
kvasivetenskapliga ortnamnsetymologier, som läsas i Svenska 
Turistföreningens årsskrift 1910 eller i 3:e uppl. av Styffes Skandi-
navien under unionstiden 1911. Jag tror för min del, att tvåhundra 
år härefter kommer över huvud taget vår tids språkvetenskap att 
stå sig minst lika slätt för eftervärldens dom, som 1600-talets 
etymologiska forskning nu gör. Vi böra betänka, att den tidens 
vetenskapsmän röjde väg, där vi åka bil på breda chaussöer. 

Jag går så till vår mig veterligen första tryckta ortnamns-
avhandling, författad av JOHAN GÖSTAF HALLMAN GÖSTAFSSON 
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ock utgörande första ock sista kapitlet »Onomathologicum» av 
ett oavslutat arbete »De Nericia». Den lilla avhandlingen tryck-
tes 1725 ock utgjorde HALLMANS akademiska »mästerprov». 
Efter att ha bemött en del förut framställda meningar om tolk-
ningen av namnet Närke, övergår HALLMAN (S. 23 f.) till att utveckla 
den enda rör honom antagliga meningen, nämligen den SOM SCHEE-
FERUS framställt. Han påpekar, att ehuru de fiästa orter, sär-
skilt de som av människor blivit grundade, såsom städer ock 
byar, uppkallats efter sina grundläggare eller härskare, så ha 
dock en del andra orter fått namn av läge, uppkomst ock övriga 
egenskaper. Då det nu är vanligt, att gårdar av lantborna be-
nämnas oppgården, nergården, norrgården, opbyn, nerbyn 
ock att åkrar ock ängar kallas opgiärde, nergärde, opängen, 
nerä,ngen, finner HALLMAN det synnerligen antagligt, att »Ner-
rike quasi Nederike» fått namn av sitt läge i det nedre Svea-
land. 

Som synes, utgick man i äldre tider, så redan SNORRE (eller 
hans avskrivare) 1, från antagandet, att ordet rike inginge som 
andra sammansättningsled i Nerike. Att emellertid så ej är 
förhållandet, är SCHLYTER 2  den förste som påvisat. Mot SCHLY-
TERS uppfattning intar RYDQVIST3  en mycket reserverad hållning. 
RYDQVISTS skäl härrör äro dock synnerligen svaga ock förkastas 
av TENGBERG4. Någon förklaring på namnets bildningssätt 
lyckades emellertid varken &MYTER eller TENGBERG giva, ock 
man hade således vid nittonde århundradets slut ingen som hälst 
antaglig tolkning av landskapsnamnet Närke. 

Först i NOREENS »Svenska etymologier», Ups. 1897, åter-
upptages den gamla segslitna frågan, men nu med bättre fram-
gång. Jag vill i korthet referera NOREENS skarpsinniga utred-
ning, som, så vitt jag förstår, i huvudsak löst det under århund-
raden debatterade spörsmålet. 

Nerike kan icke vara sammansatt med rike. Namnet borde 
då fått samma utveckling som namnet Swö(a)-rike 	Svärge. 
Under det att Swö-, SwCerike först omkring år 1400 blir Swö-, 

Jfr skrivningarna Nserriki, Neriki, 
Om Sveriges äldsta indelning i landskap, Ups. 1835, s. 41. 

" 	8) SV. apr. lagar II, Sthm 1857, s. 271 n. 
4) Om den äldsta territoriala indelningen och förvaltningen i Sverige 

I, Sthm 1875, s. 14 n. 
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,Swerarighe ock så ännu senare synkoperas till resp. Swirghe, 
Swärghe, så uppträder den synkoperade formen Neerke redan 
så tidigt (ock har därför också behållit k ända till våra dagar) 
som i Add. till SdmL. omkring 13351. Ordet har sålunda redan 
i äldre fsv. en växling mellan synkoperade ock osynkoperade 
former, vilket visar, att dess i varit kort. 

NOREEN visar så, att namnet i äldre fsv. haft böjningen 
nom. No-, Neeric(h)ia, oblika kasus Neerik(k)iu, -02. Av NEeri-
kla har så formen Neari(k)ke uppståtts. 

Landskapets namn är ursprungligen identiskt med namnet 
på dess innevånare, vilket plurala ord dels böjts starkt (nom. 
NEeriklear, Neerikia o. s. v.), dels svagt (nom. Neerikio, -ekyu 
o. s. v.)4. Namnet Närke är sålunda bildat på samma sätt 
som de tyska namnen Baiern, Sachsen o. s. v. 

Adj. NEeriker är, enligt NOREEN, liksom adj. neerisker 
'närkisk', avlett av 'ett adj. når eller när 'inklämd'. Suffixet 
-ik är detsamma som förekommer i namnet Gästrikland 'gäst-
rikarnas land' ock i folknamnet dEeniker, varav ack. dankan 
är belagd i VOL II. Neerisker är bildat som deenisker. 

Till ock med ännu tidigare i ett originalpärmebrev på latin från 
1223-1268 (Sv. dipl. II: 643), där namnet skrives in nomina. 

NOREEN fäster med rätta intet avseende vid den älsta belagda 
formen av landskapets namn, nämligen det i en påvebulla från 1165-
1181 (Sv. dipl. I: 87, avtryck) belagda Neerio. Säkerligen är det 
denna namnform som föranlett RYDQVIST att alternativt som grundform 
ansätta ett starkt fem. Nterik (Sv. spr. lag. II, s. 204, 271 n.). Neeric 
är tydligen en latiniserad form, uppkommen genom sista vokalens bort-
kastande. På samma sätt har den i ett tyskt diplom från 1570 (Sv. 
trakt. IV, s. 405) uppträdande formen (zu . . .) Nerk uppstått. Påve-
bullorna äro vidare i allmänhet mycket nonchalanta med återgivandet 
av de svenska namnen, jfr det i nämnda bulla förekommande Stranensi 
(för Stre(n)gnensi). 

(in) Nzerikke 1339 (Sv. dipl. IV: 672, original), jfr Nor. 
Altschw. gramm. § 144. 

Detta substantiverade adjektiv förekommer i singularform med 
svag böjning ännu så sent som 1608 i Värmdö skeppslags dombok i 
sammanställningen Suen Månsson Näricke (2 ggr, Näreke 1 gg), namn 
på en »Bongl. Mai:etz Fougde» (G. C. Berg, Huru rätt skipades i Sverige 
för trehundra år sedan, Ups. 1908, s. 10, 17, 23). 

Pluralen närikiar förekommer ännu vid 1700-talets början i syn-
xoperad bestämd form: Närckiarne ›närkingarne» Palmskiölds saml. 289 
s. 86 (Ups. univ. bibl.). 
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Folknamnet neerikiar betyder således enligt NOMENS mening 
»de inklämda, hopträngda» ock betecknar ursprungligen de som 
bodde i »kitteldalen mellan bärgen Tiveden, Tylöskog ock 
Käglan». 

Om man betraktar en höjdkarta över mellersta Sverge, före-
faller ju denna översättning från betydelsesynpunkt rätt antag-
lig; men försätter man sig ut på Närkesslätten, en av de största 
sammanhängande slätterna i Svealand, inser man snart det ohåll-
bara i översättningen. 

Ett sista förklaringsförsök bjuder E. HELLQUIST i Sitt arbete 
»Om de svenska ortnamnen på -inge, -unge ock -unga», s. 104. 
HELLQUIST anser betydelsen 'hopträngd, inklämd' vara osannolik 
ock sammanställer i stället nceriklar med ett fornir. når 'man'. 
Ordet skulle enligt HELLQUIST helt enkelt betyda 'männen'. 
Jag finner emellertid ej denna översättning mera tilltalande än 
den Noreenska, som dock stöder sig på från germanskt område 
väl styrkt betydelsematerial. 

Har jag således nu avvisat alla hittils framställda översätt-
ningar av namnet Närke, blir det min skyldighet att söka upp-
spåra en mera antaglig sådan. 

För att då gå i ordning med frågorna skall jag först söka 
konstatera, vad som ursprungligen menades med Närke, »närik-
iarnas land». 

De första uppgifter vi ha om landskapets utsträckning äro 
från början av 1300-talet ock återfinnas i en förteckning på de 
avgifter, som utgått till påven från kyrkor ock kloster i Sträng-
näs stift vid denna tid'. Av denna framgår, att gränserna då 
varit ungefärligen desamma som nu. I norr avvika de emeller-
tid betydligt från de nuvarande, i det att till Närke även räk-
nades Noraskog. I 1413 års skattebok räknades Lindesbärg 
(d. v. s. Lindes bärgslag) till Örebro län, men i kyrkligt hän-
seende hörde det i slutet av medeltiden till Västmanland. På 
1300-talet var Närke i det stora hela detsamma som nuvarande 
Örebro 'län väster om Järleån ock söder om dess fortsättning 
Arbogaån. De stora skogarna voro dock till största del obe- 

1) Sv. dipl. III: 151 IT, Lib. eccl. Strengn. 
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byggda. De delar av Närke, som hört till Västerås stift, ha 
sedermera med orätt övergått att betraktas som delar av Västman-
land. Den del av Nysunds socken, som hör till Örebro län ock 
Karlstads stift, betraktas emellertid fortfarande som en del av 
Närke. Anledningen därtill är, att denna del först vid 1600-
talets mitt överflyttades till Karlstads stiftl. 

Men huru stort var Närke vid den tid, då dess namn upp-
stod? Som redan OLOF RUDBECK visat 2, har ofta ett helt rike 
uppkallats efter en liten landsdel, ett härad efter en socken, 
en socken efter en by o. s. v. Det är att på samma sätt för-
moda, att Närke fått sitt namn av en liten, fast tidigt befolkad 
del av landskapet. I »Namnet Värmland»3  har NOREEN visat, 
att Värmlanil ursprungligen blott omfattat bygden kring sjön 
Värmeln. På samma sätt har v. FRIESEN4  gjort klart, att Upp-
land först blott utgjorde bygderna kring de nordliga mälar-
vikarna, ock M0DIN 6, att Härjedalen fått sitt namn av den älsta 
bygden i Härjåus dalgång. Dal utgjordes ursprungligen blott 
av nuvarande Sundals ock Nordals härader (sunda]. = »södra 
Dal», Nordal = »norra Dal»)6, d. v. s. slättlandet vid Vänern, 
det nu s. k. Gårdal. 

Vilken är då Närkes älsta bygd, där vi ha att söka an-
ledningen till namnet? Ur räkning komma genast bärgsla-
gerna i norra Örebro län, Lekebärgs bärgslag, Nysunds, Ska-
gershults, Bodarna ock Bo socknar samt Västra bärght eller 
Stålbärget (d. v. s. nuvarande Lerbäcks socken). Samtliga dessa 
bygder ha i stort sett först under historisk tid fått fast be-
byggelse. Inom de återstående socknarna kunna vi i de flästa 
fall lätt avskilja de skogiga ock bärgiga delarna som mycket sent 
bebyggda. Återstå så tre slättområden, alla rika på sta-namn, 
nämligen 

1) slätten kring norra Vättern ock Svinnerstaån, 
Om Närkes medeltida utsträckning jfr Hofberg, Nerikes gamla 

minnen, s. 11 if.; Styffe, Skand. u. unionst., 3:e uppl., s. 300 if.; 
Sverige. Geogr.-topogr.-statist. beskrifning V, s. 169 if. 

Se ovan s. 286 f. 
Spridda studier II, s. 59 if. 
Landskapsnamnet Uppland, Fatal. 1906, s. 17 if. 

6) Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, Sv. landsm. XIX. 2, s. 27 if. 
6) Styffe, Skand. under unionst., 3:e uppl., s. 180 f.; Sv. ortn., 

Älvsb. XVI: 1, XV: 1. 
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slätten kring Täljeån ock 
slätten kring Svartån, som fortsätter utefter norra Jälmare-

stranden. 
Utanför dessa områden finnas inga gamla namn på -sta, 

ej häller några inge-namn av äldre typ. 
Nämnda tre områden äro fortfarande genom häradsindel-

ningen skarpt åtskilda. Vätterdalen bildar Sundbo härads cent-
rum. I Täljeådalen ligga Askers, Sköllersta, Kumla, Hardemo 
ock Grimstens häraders älsta bygder, i Svartådalen Örebro ock 
Edsbärgs härader ock i dess fortsättning norr om Jälmaren 
Glanshammars härad. Att den nuvarande häradsindelningen i 
Närke är byggd på en gammal bygdeindelning, visas just därav, 
att intet härad sträcker sig över mer än en floddal. 

I senare tider, då bärgen började brukas ock skogarna 
rödjas, blevo de gamla små bygdehäraderna betydligt utvidgade. 
Svartådalens härader mötte emellertid i söder snart Täljeådalens 
härader, varför de förra nödsakades för sina arronderingar ute-
slutande vända sig mot norr ock väster, de senare uteslutande 
åt söder ock väster. Det gamla M2edallösa härad, som låg 
norr om Askers härad ock omfattade nuvarande St. Mällösa socken, 
stötte i söder emot redan tätt befolkade bygder, kunde därför ej 
alls utvidga sig, blev till arealen synnerligen obetydligt ock sam-
manfördes senare med Askers härad. Det gamla Sundbo härad 
däremot kunde fritt utveckla sig åt så gott som alla håll. Härads-
gränserna i Närke gå därför med undantag för Sundbo härad 
vinkelrätt mot floddalarna, till dess de träffa landskapsgränsen 
eller gräns för härad från annan floddal. 

Den viktigaste av de tre centralbygderna var tydligen 
Täljeådalen, som omgav de fiskrika grunda sjöarna Vibysjön, 
Skarbysjön, Mosjön samt Västra ock Ostra Kvismaren. Samt-
liga dessa sjöar, av vilka Mosjön ock Kvismarsjöarna fullstän-
digt ock Skarbysjön till största delen torrlagts, avrunno genom 
Täljeån. De omgåvos av lättodlade slätter. På Svartåelätten fanns 
i historisk tid blott en sjö, Tysslingen. Av de från unionstiden 
kända 11 häraderna lågo de säx i Täljeådalen, fyra i Svartå-
dalen ock ett i Vätterdalen. Av Närkes av mig kända 119 
sta-namn härröra 49 från Svartådalen, 62 från Täljeådalen ock 
8 från Vätterdalen. Det visar sig vidare, att i Täljeådalen sta-
namnen förekomma tätast. Jag drar därav den slutsatsen, att 
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under den tid, då sta-namnens namnbildningskategori ännu var 
levande, var befolkningen tätast i detta område. Där den jord-
brukande befolkningen i äldre tider var tätast, har man anled-
ning anta att också den fasta bebyggelsen varit älstl. 

De älsta i Närke representerade ortnamnskategorierna äro 
lösa-namnen ock hem-namnen. De förekomma blott i Täljeå-
dalen ock äro namn på två socknar St. Mumsa (av Meapanäsa) 
ock Hardemo (av Harpheme)2. 

Slutligen veta vi, att landstingen älst höllos i Täljeådalen 
nämligen i Mosås 13313  ock i Kumla 13654. Sedan Örebro stad 
växt till större betydenhet, flyttades de emellertid dit. 

I »Sv. etymologier» s. 29 uppger NOREEN efter meddelande 
av prof. E. BJÖRKMAN Rh fl. närkingar, att med »närkingar» i 
själva provinsen blott menas de, som bo i kitteldalen mellan 
Tiveden, Kilsbärgen, Kägglan ock Tyleskogen. Jag har ej 
själv i Närke hört en sådan mening uttalas, men har ingen an-
ledning betvivla uppgiftens riktighet. 

Vätterdalen har ju rent geografiskt större samband med 
Götaland än med den egentliga Närkesslätten. Man har sålunda 
ingen anledning förmoda, att »Urnärke) legat i Vätterdalen. 

Medelpunkten för Vätterbygden eller med andra ord Sundbo 
härad var förr som nu sundet mellan Alsen ock Viken, vid 
vilket staden Askersund nu är belägen. Sundbo, Sundz eller 
Askersunds härad5  har just fått namn av detta sund, vid vilket 
även tingsstället från älsta tider låg. Namnet Sundbo härad 
är bildat på samma sätt som t. ex. namnet på den i häradet 

Jfr STEENSTRUPS ortnamnskronologiska metoder. 
I dial. »Wasa, håkma. Jfr NOREEN, SV. ortnamn. En översikt. 

(Gleerups bibl.). Möjligen är även ängsnamnet Huvudlösetegen i Norr-
byås sn (En engh Huffudlössetorpett 1621, En engh Hufvuulösa 
1630 jb) ett gammalt lösa-namn. 

»apud ecolesiarn Mosms», Sv. dipl. IV: 206, orig.; Styffe, 
Skand. u. unionst.3  s. 302. 

»In Kumblum», Sv. riksark. perg. N:r 673 orig.; Styffe a. st. 
(i) Sundbo haaridhe 1405 Sv. Dipl. ns I: 504, orig.; (i) Sundz 

hEeredhe 1416 Sv. dipl. ns III: 146, orig.; (I) nEerike swndh 1486, 
dipl. i riksarkivet; jfr Styffe a. a. s. 305; askasundz herede 1529, 
Gust. I:s reg. VI: 178. 
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vid Hammars by belägna Hammarboviken d. v. s. »Hammar-
boarnas vik». 

För Svartåbygden har Örebro sedan gammalt varit medel-
punkten. Denna plats har givit Örebro härad ock Örebro län 
dess namn. Orsaken till att Sund (eller Askersund) ock Örebro 
spelat så stor roll vid bygdenamngivningen har naturligen varit• 
den, att dessa platser haft ett av naturen synnerligen gynnat 
läge ock därför tidigt blivit tätt bebyggda. Såväl Askersund 
som Örebro äro knutpunkter för en vatten- ock en lantkommu-
nikation. Vid Örebro skär Svartån den gamla landsvägen på 
d. s. k. Karlslundsåsen 2, vid Askersund skär sundet mellan Alsen 
ock Viken den på Snavlundaåsen gående gamla landsvägen 
mellan Närkesslätten ock Östergötland. 

Jag har ovan gjort sannolikt, att Närkes älsta bygd varit 
Täljeådalen ock att det är att förvänta, att anledningen till nam-
net där skall finnas. Då vi nu söka denna anledning, böra vi 
naturligen först vända oss till kommunikationsknutar av ovan 
angivet slag. Följande rullstensåsar skära Täljeådalen: Eds-
bärgsåsen eller Getaryggen (= Snavlundaåsens norra del) strax 
väster om Vibysjön, Hardemoåsen i Kräcklinge, Karlslundsåsen 
strax väster om den gamla Mosjön, Fjällmoåsen mellan gamla 
Västra ock Östra Kvismarsjöarna ock Lännäsåsen strax ovanför 
Täljeåns utlopp i Jälmaren. 

På Edsbärgsåsen går den gamla landsvägen mellan västra 
Närkesslätten ock Östergötland, på Hardemoåsen går en för-
bindelseväg mellan Letstigen ock Eriksgatan förbi Kräcklinge 
ock Hardemo kyrkor, på Karlslundsåseu går Eriksgatan, på 
Lännäsåsen passerar landsvägen mellan Närke ock Sörmland 
Täljeån. 

På Tjällmoåsen går landsvägen mellan Östergötland ock 
östra delen av Närkesslätten. Den lemnar emellertid åsen, 

Jfr även NORRBY, Ydre härads gårdsn. II, s. 104 if., 119. 
Att de älsta vägarna i högsta görliga mån följa rullstensåsarna, 

är en gammal iakttagelse. Så är särskilt, som de geologiska kartorna visa, 
förhållandet i Närke. Rullstensåsarna behövde i allmänhet varken grus-
ning eller brobyggnader för att vara farbara. Efter litet röjning hade 
man på dem genast jämna, torra ock fasta vägar. Jfr t. ex. Styffe, 
Skand. u. unionst., s. 303, Nordström o. Dahlander, Örebro slotts bygg-
nadshistoria, s. 6 f.; se särskilt HÖGBOM i »Uppland» I, s. 32 if., där även 
åsarnas betydelse för den älsta fasta bebyggelsen framhålles. 
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innan denna kommit fram mot det gamla Kvismarsundet, ock 
går åt nordnordväst mot Örebro, passerande Täljeån vid Almbro. 
I äldre tider har väl emellertid åsen nyttjats som landsväg i 
hela dess utsträckning ända upp till norra Jälmarstranden,1  där 
åsen skär Eriksgatan vid Glanshammars gästgivaregård. 

Fortfarande uppbär den vägen från Kvismaresundet förbi 
Norrbyås kyrka till landsvägen mellan Örebro ock Sörmland 
samt vägen från Norra Essundet förbi Glanshammars kyrka till 
Eriksgatan. 

Kring nämnda ås norr om de forna Kvismarsjöarna ligger 
Norrbyås socken. Socknens namn skrives i äldre tider: 

(Datum...) nerboahs 12752, (in insula) Ncerboceas 12763, (De) 
Ncerboas omkr. 13144, Ncerboahs 13794, Nerboaas 14405, Nerbo-
aass 1400:t.8, (i) Neerboa sokn 14197, (i nerike i) nerboass sokn 
14538, (j) Ncerboaas sokn 1478°, (i) norboaas sokn 148610, (i) 
Norboåss sokn 153711, (med . . . och) Norboås (socknar) 156012  

Jordeboksbelägg: Närboååsz S. 1549, Nerboås socken 
155313, Norboås S. 1554, Närboås S. 1555, 1556, 1591, 1610, 
1630, Nerbås S. 1561, Norbofts S. 1572, Nerboås S., Nårboås 

Att en väg gått på åsen över Åssön till norra Jälmarstranden, 
antager även DJURKLOU, Sv. landsm. I, s. 555 f. Enligt honom berättar 
gammalt folk i orten, att väg gått över Ässön ock att färjor funnits i 
båda Åssunden. Underhållet av den ena färjan skall ha ålegat Jälmars-
näs gård. — Den av mig antagna vägen har naturligen i Kvismarsundet 
på flera ställen avbrutits av flottar eller vad (jfr min framställning om 
flottar ock flottsund i »Forntida vägar», Uppl. fm.-för. tidskr. XXVI, s. 99 
f.) mellan de öar, som åsen här bildat. 

Sv. dipl. I: 490, orig. 
Sv. dipl. I: 506, orig. 
Sv. dipl. III: 152, Liber eccl. Strengn., perg. 
Djurklon i Sv. landsm. I, s. 560; jfr Styffe, Skand. u. unionst.,, 

s. 306 (»NEerbyas»!); Kullberg, Riksark. perg. Nr 1447 (Norrbyås!). 
Script. rer. svec. III: 2, s. 282. 
Sv. dipl. fr. 1401, III: 518, orig. 
Rääf, Ydre härad I, s. 255, originalbrev. 

g) Dipl. norv. XVI: 293, orig. 
Otryckt diplom i riksarkivet. 
Gust. I:s reg. XI: 257. 
Rooth, Abalienationen och reduktionen i Närike I, s. 47. 
Medd. fr. Nerikes fornm.-för. I, s. 116. 
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S. 1580, Närboåås S. 1581, Norboåås S. 1600, Närboäss S. 
1621, Närboåhs S. 1660, Nårbyahs S. 1680, Norbyåhs S. 1686, 
Norrbyåhs S. 1715, 1725, Norrbyås S. 1825, 1880. 

Andra yngre belägg: Närboåås socken 16411, Närboåås 
1600:t.2, Närbyåågs 1667 3. 

Om dialektuttalet säger DJURKLOU4: »Ännu på 1600-
talet skrives Närboås. Men då allmogen i Närike alltid uttalar 
o med övergångsljudet ua, vilket ofta drages mot ä, så har någon 
språkförbättrare här trott sig finna norr för när ock sålunda 
förändrat namnet. Den oskolade allmogen säger dock ännu 
alltid Närboås.» Enligt benäget meddelande från fil. kand. M. 
SJÖLANDER, SOM har sitt hem i grannsocknen Sköllersta, är det 
genuina dialektuttalet bland äldre personer fortfarande Närboås. 
Samma uttal har fil. lic. TORSTEN ERICSSON upptecknat i orten 
år 1905. 

Namnet är tydligtvis ursprungligen en sammansättning av 
fsv. gen. plur. Ncerboa d. v. s. 'närboarnas' ock fsv. as 'ås'. Att 
av den nysv. formen Närboås ett Norrbyås kunnat utvecklas, 
beror säkerligen — såsom redan DJURKLOU ock efter honom 
NOREEN5  antagit — på en folketymologi (jfr de vanligare orden 
norr ock by). För att ytterligare belysa denna folketymologi 
vill jag berätta en liten bygdehistoria från den i grannhäradet 
(Askers hd) belägna Vinön6. 

En bonde på Vinön hade fått vedernamnet ärter ä fläsk, därför 
att han ville tala finare än andra. — Han var en gång inne i Arboga 
ock kom in på krogen för att få sig litet mat. Han såg, att det fanns. 
ärter ock fläsk att få. »va kastar en talrik taka dir?» frågade 
han. Men pigan rättade honom ock sade, att det heter: »va ktistar en 
tallrik ttikke där». Varpå Vinöbon upprepade sin fråga ock sade: »Va 
kåstar en tallrik ärter å fläsk?» 

OLOF RAGVALDI FALKS karta i lantmäterikontoret, Stockholm. 
Karta i Palmskiöldska sam!. 289, s. 397 (Ups. univ. bibl.). 
Kyrkoherden i Norrbyås N. A. ZENIIIS i ransakningarna om anti-

kviteter (mskr. i Kungl. Bibi.). 
Sv. landsm. I, s. 564, uppgiften från nov. 1879. 
Folketymologier, Sv. landsm. VI. 5, s. 24. 
Benäget meddelad av min landsman lektor HILDING CELANDER, 

Göteborg, som gjort omfattande dialektologiska ock folkloristiska under-
sökningar på Vinön. 
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.Då nu kort å-ljud även i Norrbyås socken uttalas med a 
eller v (mellanljudet ua hos DJURKLOU), är ju föga förvånande, 
att det både för dialekten ock riksspråket främmande Närbo-1  

transskriberades Norrbo- eller Norrby- (jfr den i socknens södra 
del belägna stora byn Sörby2, vars namn genom association 
troligtvis åstadkommit utbytandet av -bo- mot -by-). 

De i äldre handlingar från ock med år 1486 då -ock då upp-
trädande formerna norboaas etc. äro möjligen blott felskrivningar, 
som ej representera någon avvikande uttalsform. 

Norrbyås socken omfattade ursprungligen fyra rotar: Närboås 
rote eller kyrkobygden, Hidingsta rote, Torps eller Stortorps 
rote ock Ökna rote, vilken sista på 1700-talet avskildes ock 
överfördes till grannsocknen Gällersta.3  DJURKLOU har efter N. 
A. SILFVERSCHIÖLD visat, att den gamla roteindelningen ofta är 
byggd på en urgammal bygdeindelning, på det sätt att hela 
roten vuxit ut ur den by eller det hemman, som givit roten dess 
namn 4. För utredandet av Närboåsbygdens bebyggelsehistoria 
lånar jag DJURKLOUS på grundliga studier ock noggrann ort-
kännedom grundade framställning 3. 

»Att själfva Närboåsen — jag måste antaga, att den sandås, 
som genomskär socknen, haft detta namn, ehuru jag ej kan 
uppgiva orsaken till detsamma — erbjudit de bästa tillfällen till 
bosättning för de förste jordbrukare, som hit inflyttat ock med 
sina primitiva redskap med nödvändighet varit hänvisade till 
den lätt odlade sandjorden på åsens sluttningar, anser jag utom 
allt tvivel. Att de också där nedslagit sina bopålar, kan även 
slutas därav, att de enda hednagravar, som träffats inom sock-
nen, just finnas på denna ås. 

i) Ordet nära (adv. o. prep.) heter i genuin Närkesdialekt nämma, 
konj. när heter når, se DJURKLOU, »Sagor och äfventyr berättade på sven-
ska landsmål», ordlistan s. XXI. DJURKLOU var just bosatt i Norrbyås 
socken (Sörby gård), ock från denna socken stammar förmodligen huvud-
parten av hans dialektordsamlingar. Orden nära ock när, som ej finnas 
i ortens mål, kunde således ej genom association bidra att uppehålla 
formen Närbos. 

2) Se generalstabens kartblad Säfstah olm ock ekonom. kartv:s 
Sköllersta h:d. 

8) Se Djurklon i Sv. landsm. I, s. 558, 564. 
4) A. a. s. 667 if. 
8) A. a. s. 558 f.; DJURKLOU var just bosatt inom Närboåsroten. 
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Här upptogs således hemmanet Närboås, som sedan växte 
ut till ett bylag, nu kallat Åsen, varinom likväl gården nr 1, 
bestående av ett halvt mantal urgammalt frälse', alltid an-
setts såsom socknens älsta hemman, ock oaktat den namnför-
ändring, de andra tre hemmanen i byn undergått, har detta — 
märkeligt nog — både i jorde- ock kyrkoböcker fått behålla det 
gamla namnet Närboås (nu Norrbyås), ehuru dess tomt legat 
mitt i gamla byn. När odlingen vidgades ock folket ökades, 
bildades söder om detta första bylag ett nytt, som av läget i 
förhållandet till bolbyn fick namnet den Södra byn, nu Sörby 2; 
ty detta namn, likasom på andra ställen de motsvarade Norrby, 
Österby 0. s. v., refererar sig alltid till det äldre bylag, vari-
från den nya byn utbrutits. Ytterst på samma ås, som likt en 
halvö utskjuter i Kvismaredalens sankmarker, bildades sannolikt 
senare — ehuru även här gravkullar vid gamla tomten vittna om 
tidig bosättning — ett nytt bylag, som av läget kallades Ön, men i 
angränsande socknar ännu av gammalt folk benämnes Närbo ö. 

Ett stöd för antagandet, att denna samling är den yngsta 
inom den gamla roten ock att Närboåsbygdelaget sträckt sig 
hit, torde kunna hämtas därav, att ännu längre i söder ock i 
själva sundet emellan Kvismaresjöarne ligger en hög kulle, 
ännu i min barndom kallad Slottsholmen, varå lemningar 
finnas dels efter ett fast hus eller torn ock dels efter en stenbro, 
som förenat den med fastlandet. Jag anser detta vara den )>insula 
Nxrboxas», där konung Magnus Ladulås den 3 januari 1276 ut-
givit ett förordnande om värkställigheten av härtig Eriks testa- 

	

mente rörande Ncerthawij ock Hosaby 	svec. nr  609), ock 
således utan tvivel samma Ncerboahs, varifrån han året förut 
utfärdat ett skyddsbrev för Risebärga kloster (Dipl. svec. nr  586).3  
Anmärkas bör visserligen, att till Åsens rote hör en större ö uti 
kärren med det för medeltidsförhållanden betecknande namnet 

Jfr nedan s. 299. 
»Denna nu nästan försvunna by låg söder om kyrkan; men att 

i äldre tider hemman funnits även norr om denna, synes av bevarade 
köpebrev från 1600-talet, som gälla gårdar i Sörby »nordan kyrkjan» 
eller de samma, som sedan fingo säterifrihet. Bynamnet refererar sig 
således ostridigt till gamla bolbyn ock icke till kyrkan.» -- Not av 
DJ °EKLOG. 

Det följande (»Anmärkas bör» o. s. v.) finns hos DJURKLOII SOM 
not s. 564. 
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Husön, vilket namn på andra ställen oftast angiver, att där 
funnits ett fast hus eller en borg. Men denna ö ligger här så 
långt ute i sankmarken, att redan detta förbjuder all tanke på 
ett fäste därstädes, vartill för övrigt intet spår kunnat uppdagas. 
Denna ö har därföre antagligen blivit senare bebyggd ock fått 
sitt namn av hus i vanlig mening. Då tvänne större öar här 
ligga intill varandra, är det ju antagligt, att den enda bebyggda 
fått namnet Husön, varemot den obebyggda, som ligger söder 
därom, kallats den södra ön eller Sörön 1., 

Hemmanet Norrbyås har i jordeböckerna följande skrivningar: 
Nerboås 1615, Närboåss 1630, (på) Nerboåhss 1660, (på) Åhsen 
1680; Norbyåhs 1686, Norrbyåhs 1715, 1725, Norrbyås 1825, 
1880. Det har tydligen ursprungligen varit en del av byn Åsen, 
med vars ägor det fortfarande ligger i skifteslag. Att emellertid 
gården Nr 1 Norrbyås skulle varit äldre än byn nr 1-3 Åsen, 
finner jag föga troligt. Gården är nämligen i jordeböckerna ej 
upptagen före år 1615. 

Det av DJURKLOII nämnda bylaget Öna (Ön) består av två 
gårdar. Namnet skrives i jordeböckerna på följande sätt: (i) 
Önne 1549-1556, Nerboöö 1561, Norboöö 1572, (på) Öönn 
1581, 1591, (på) Oenn 1600, Närboöö 1581, 1591, Norbo 1600, 
Nerbo 1610,: Önn 1621, Öön 1630 o. s. v. Som redan nämnt 
kallades byn av gammalt folk i angränsande socknar vid tiden 
för DTURKLOUS uppsats fortfarande Närbo ö. 

Att byn Öna(a) stundom kallats Närbo ö, beror därpå, att 
man velat skilja den från andra byar ock gårdar med samma 
namn, t. ex. det i grannsockuen Sköllersta belägna Ön. Till 
skillnad från Sköllersta Ö 0. s. v. har således denna byn be-
nämnts Närbo Ö, jfr NEerboa sokn 1419. 

Hemmanet ock socknen Närboås (Norrbyås) äro enligt min 
mening uppkallade efter en i Närboås sn på Närboås hemmans 
mark belägen lokalitet. 

1) DJURKLOUS påstående, att Husön ej kan innehålla ordet hus, 
'fäste' är alldeles korrekt. Namnet innehåller troligen ursprungligen ej 
ens ordet hus i dess 'vanliga mening'. Det skrives nämligen i de älsta 
jordeböckerna: Hulsöön, Hwssönn, Hulssönn 1580; Hulsönn 1591; 
Hulsiö(ö) 1600, 1621, 1630; Hälsiönn 1610. Dialektuttalet är emeller-
tid nu hit,S>ga enl. benäget meddelande av fil. lic. T. ERICSSON. 
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Denna lokalitet, »Närboarnas ås», anser jag ha varit ett 
gammalt tingsställe. Jag stöder detta antagande på följande skäl. 

För det första brukade tingsställena i gamla tider oftast vara 
belägna på åsar ock höjder, jfr t. ex. sådana gamla tingsplatser 
som Läppesås, Erska by o. sn, Bjärke hd, Älvsb. 1.', Lundbo(a)-
berg vid Lundby, Tortuna sn, Yttertjurbo hd, Vstm.2, Kjula 
ås 3  (Kiwlboase 1381)4  i Kjula sn, Österrekarne hd, Sdm. 

För det andra var det synnerligen vanligt, att namn på 
härader ock tingsställen3  bildades med innevånarnas namn i gen. 
som första sammansättningsled. Jag behöver knappast nämna mer 
än följande ex.: Telgboa skiplagi 1280 (en del av Frötuna 
sklg), Riudboa skiplagi 1280 (en del av Danderyds sklg), Aoher-
boa skiplagi 1280 (en del av Åkers sklg)6  Upp!., va3boahzered 
1287 (Vebo hd, DalsI.)7, samt sist, men icke minst bevisande 
det just i Närke belägna Sundbo härad8. 

För det tredje är kyrkan byggd omedelbart vid denna plats, 
ock har fått sitt namn därav. Det är mycket vanligt, att de 
älsta kristna kyrkorna byggdes vid gamla kult- ock tingsplatser3. 
Rättsliga förhandlingar stodo i forntiden i närmaste samband 
med gudstjänsten 1". De älsta tingsställena voro således även 
hedniska offerplatser. Anledningen att de älsta medeltida kyrkor-
na just byggdes vid sådana, var helt enkelt den, att detta var 
det enklaste sätt att så att säga kristna de hedniska offerbruken. 

IV. 
Vilka voro nu Närboarna, som möttes på Närboarnas ås? 

På den frågan kan man enligt min mening ej lemna mer än ett 
svar. Första led i sing. Närboe är ett ord när, som givetvis 

Sv. orm., Älvsb. III, s. 62; Styffe, Skand. u. unionst.3, s. 150. 
Styffe a. a. s. 321. Där hölls 1436 »Lundbo häradsting». Se 

även Almgren, Sveriges fasta fornlämningar, s. 52. 
StyfEe a. a. s. 296, Almgren a. a. s. 52. 
Sv. riksark. perg. Nr 1634. 
Se ovan Lnndboberg, Kiwlboase. 
Sv. dipl. I: 570 orig., jfr Styffe a. a. s. 378 if. 
Sv. dipl. II: 25 orig., jfr Styffe a. a. s. 184. 
Se ovan s. 293 f. 

3) jfr Almgren a. a. s. 78. 
10) Almgren a. a. s. 52. 
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måste vara besläktat med ordet nor 'sund'. När är säkerligen 
genom i-omljud uppkommet ur stammen nar, som står i avljuds-
förhållande till nor'. Detta när antar jag ha haft samma 
betydelse som nor, d. v. s. 'sund'. Som jag redan visat, var just det 
mäst utmärkande för den forntida Närboåsbygden dess läge vid det 
viktiga Kvismaresundet. Närboarna voro således »de som bodde 
'vid Kvismaresundet», ock detta folkstamsnamn är således bildat på 
precis samma sätt som namnet på Sundbo härads innevånare. 

Min etymologi av ordet när bekräftas av ett annat gammalt 
sockennamn, nämligen Närs socken på Gottlands östra kust. 
Namnet skrives i äldre handlingar: (in) Ner 13163; Neer 1300-
tal.?4; Ner 1385, 14045; (i) Nr, (de) Mer [på sigillet] 14126. 
Socknen har säkerligen fått sitt namn av sitt läge kring det 
sund, som ännu för omkring 150 år sedan skilde socknens 
huvuddel från den ännu s. k. Närsholm7. Den ganska stora 
holmen är nu förenad med land. 

Jag behöver knappast påpeka, att sunden spelat en oerhört 
viktig roll för den nordiska ortnamngivningen. Jag hänvisar 
blott läsaren till de i Post- och telegrafortförteckning 1909 före-
kommande ortnamnen på Sund-, som uppta 7 hela sidor, ock vilka 
så gott som alla innehålla ordet sund som sammansättningsled. 

Jag gör således ej något djärvt antagande, då jag ansätter 
sundet mellan Närsholin ock När ock Kvlsmaresundet som serno-
logiskt möjliga namngivningsgrunder för namnen Närock Närboås. 

Som jag förut visat, har man all anledning att anta, att 
sundet mellan Kvismaresj öarna under tiden för Närkes älsta fasta 
bebyggelse varit en mycket viktig punkt. 

Se Nor. Sv. etymol. ss. 22 if.; Hellquist, Sv. sjönamn s. 425; 
Sv. ortn. Ålvsb. XV, s. 118. 

Se ovan s. 293 f. 
2) Sv. dipl. III: 244, orig. 
4) Linköpingsförteckningen över biskopsvisitationer under 1300-talet, 

utg. av J. H. Schröder 1848; jfr Lindström, Gottlands medeltid I, 
s. 46, 53. 

2) Minoriterbrödernas diarium, Lindström a. st. 
Sv. dipl. fr. 1401, II: 509, orig. 
Lindström a. a. I, s. 50.; »holmen Näär»: Jonas Hahn, Johan 

Månssons Uplifwade Aska, Sthm 1748, s. 265. 
20-111091 nidskrift till if. F. Feilberg. 
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Detta antagande bekräftas även av de arkeologiska resultaten. 
Kvismaresundet visar sig nämligen vara centrum för bronsålders-
kulturen i Närke. Samtliga de 10 bronsåldersfynd från Närke, 
som av 0. MONTELIUS behandlas i 'Bronsåldern i norra och 
mellersta Sverige»', äro från de två Kvismaresundet omgivande 
häraderna Askers ock Sköllersta. Så vitt jag vet, äro ej häller 
några säkra bronsåldershögar kända från andra trakter av Närke 
än Täljeådalen. 

Jag antar, att närikiarna2  älst bott vid När d. v. s. 
Kvismaresundet. När de så spritt sig över större delar av Närkes-
slätten, kallades de naturligen fortfarande närikiar, ock de som 
nu bodde kvar vid När; nämndes med ett mera modernt namn 
Närboar. Den tiden, då namnet närikiar uppstod, anser jag på 
grund av de arkeologiska fakta möjligen just vara bronsåldern. 

Vad så slutligen det i Magnus Ladulås brev nämnda insula 
Nterboceas beträffar, betecknar väl detta namn troligast byn 
ön(a). Möjligheten att, som DJURKLOU antar, det kan beteckna 
Slottsholmen, är naturligtvis ej alldeles utesluten. Jag hoppas, 
att inom ej för avlägsen tid denna fråga genom en arkeologisk 
utgrävning kommer att lösas. 

Anm. Prickat y återges i jordebokscitaten med vanligt y. Dessa 
äro hämtade ur ortnamnskommitténs excerpter. 

Antikv. tidskr. III, s: 310 fl 
Jag antar således detta namn vara bildat genom ett suffix -ik-

(angivande härstamning från viss i förra leden nämnd ort), lagt till ort-
namnet När, jfr för övrigt NOREENS citerade framställning i »Sv. etymo-
logier» (se ovan s. 288 if.). 



Ortnamnet Dejbjerg. 
Till belysning af Dejbjergfyndet. 

AV OSKAR LUNDBERG, Uppsala. 

Namnet Dejbjerg är för arkeologen välbekant genom de 
därstädes gjorda märkliga fynden av rikt utstyrda praktvagnar 
från tiden närmast före vår tideräknings början. 

Först några ord om fyndplatsens belägenhet. 
Från Ringkjobing Fjord, en infjärd, som genom en smal 

landremsa skiljes från Nordsjön, skär en mossfylld sänka av 
omkring en mils längd in i landet i sydostlig riktning. Denna 
sänkas innersta del bär namnet Dejbjerg Prxstegårdsmose. 
ömse sidor om denna ligga Dejbjerg kyrka ock prästgård. Det 
är i denna mosse som fynden äro gjorda.' 

År 1881 träffades här en del egendomliga bronsföremål, som 
lyckligtvis hamnade i Nationalmuseet i Köpenhamn. Redan 
förut funnos i museet liknande föremål, men om deras använd-
ning ock bestämmelse rådde bland fornforskarna ej någon enighet.2  
Men redan då var HENRY PETERSEN på det klara med att dessa ock 
liknande föremål utgjort delar av beslag till vagnar. Genom de 
lyckliga fynd, som framkommo under av honom detta ock följande 
år företagna undersökningar, blev det tydligt, att han hade 
rätt. Man har t. o. m. av de funna rästerna efter särskild be 

Namnet Dejbjerg är alltså nära knutet till den plats, där fynden 
äro gjorda. 

UNDSET, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa (1881), s. 321, 
talar om ett fynd från Egemose på Fyen med många beslag, som 
kommo honom att tänka på en vagn. 
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handling lyckats hopfoga en vagn som — naturligen i restaurerat 
skick — med tillhörande tistelstång finnes uppställd i National-
museet i Köpenhamn ock utgör en av dess förnämsta prydnader. 
Till vagnen hör en trästol på fyra ben.' 

Av vilken anledning ha dessa saker en gång kommit ned 
i mossen? För att komma till besvarande av denna fråga bör 
man granska fyndomständigheterna, fyndplatsen ock sakerna 
själva. 

Först är att märka, att vad som här träffades blott utgör 
delar av två vagnar. Fyndomständigheterna ha givit vid handen, 
att vagnarna kommit ned i mossen söndertagna ock i inkomplett 
skick.2  

Av själva fyndplatsens beskaffenhet lämnar PETERSEN föl-
jande karakteristik: »Nedlxgningen af vogndelene i mosen er 
altsaa foregaaet paa et sted i denne, der var saaledes beskaf-
fent, at et sligt foretagende kunde udfores uden .videre vanske-
lighed; men tillige maa det bemfflrkes, at stedet laa afsides og 
tildels var dEekket af tra3vxkst.)3  

Vidare är att märka, att den plats, där sakerna en gång 
:nedlagts, var begränsad av nedstuckna käppar av hassel, ek ock 

varav de fiästa voro tunna grenar, men andra rätt tjocka. 
Ett sådant utmärkande av det för de nedlagda sakerna 

Teserverade området är också känt från de stora ock berömda, några 
århundraden senare mossfynden, t. ex. från Torsbjerg.4  Med 
dessa fynd har Dejbjergfyndet även annat gemensamt. Lokalen 
— en enslig, halvt otillgänglig mosse — är i bägge fallen ena-
handa. Vad som träffats i mossfynden föreligger också det 

1) Det funna ävensom fyndomständigheterna äro utförligt beskrivna 
4.17 PETERSEN i hans arbete »Vognfundene i Dejbjerg Prxstegaardsmose», 
Bhvn 1888. 

2) Utom vagndelarna träffades i helt eller fragmentariskt skick 
'£yra lerkärl. 

PETERSEN a. a. s. 35. Denna karakteristik synes ange platsen 
vid tiden för vagndelarnas ditkomst som belägen på gränsen mellan 
mossens fasta ock lösa partier. Förbi fyndplatsen sträckte sig »et lavt 

, hojdedrag i mosen, en saakaldet vase» (a. 34). 
ENGELHARDT, Thorsbjerg mosefund, s. 52. — Om en liknande 

förekomst av störar i Frösvimossen i Närike se S. LINDQVIST i Forirv. 1910, 
4. 125 ock 138. 
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ofta i söndrigt ock inkomplett skick.' Måhända kan därför 
också meningen med nedläggningen i bägge fallen vara den-
samma. Enligt gängse åsikt, till vilken jag ansluter mig, han 
mossfyndsmaterialet utlagts som offer efter vunna segrar. Om,  
strider har visserligen ej Dej bjergfyndet — i motsats mot de- 
stora mossfynden — något att förmäla. Men det kunde ju ändå; 
vara en möjlighet, att dessa fragmentariska praktvagnar utlagts. 
på mossen som ett offer. 

Ett förhållande hos sakerna själva synes tala för en sådan, 
åsikt. Heliga tecken — triskelen ock julkorset — finnas näm-
ligen i punkterat arbete anbragta på dragstången till en av 
vagnarna. Att det ej här är fråga om några arbetsvagnar, 
framgår utan vidare av deras lätta byggnad ock en i de minsta 
detaljer omsorgsfull utsmyckning med bronsbeslag.2  I stången 
har varit fästat det ok, varmed dragdjuren förspänts3. När man 
nu finner heliga tecken på en så bemärkt plats som vagnstån-
gens främre del, synes den möjligheten ligga nära, att vagnarna 
varit avsedda för religiösa processioner. Vi veta nämligen, t. ex. 
genom underrättelserna om gudinnan Nerthus, att sådana pro-
cessionsvagnar en gång använts vid utövningen av religiös kult. 

Men med ett sådant antagande stöter man på en svårighet. 
I ett annat fornfynd ha nämligen framkommit lämningar av en 
vagn, som nära överensstämmer med de vid Dejbjerg funna. 
Det är ett gravfynd från Langå, beläget en halv mil norr om 
Broholm på Fyen.4  Här har vagnen blivit bränd på likbålet, 
ock därefter ha rästerna lagts ned i en stor ock vid järnkittel 
tillsammans med en rik gravutstyrsel, ett enäggat svärd, ett spjut, 
två sköldbucklor av järn ock två guldringar, förutom räster av 
flera brons- ock lerkärl. Det är att märka, att här inga heliga 
tecken förekomma samt att för övrigt ej häller fyndomständig-- 

Däremot märker man knappast på Dejbjergsakerna något av den, 
grundliga ock avsiktliga förstörelse, som för särskilt vissa av mossfynden 
är så karakteristisk. — Om detta fynd i dess förhållande till de stora 
mossfynden se PETERSEN a. a. s. 51. 

Delar av arbetsvagnar äro däremot funna i de senare stora 
mossfynden. 

8) Spetsen av tistelstången lyftes sålunda i höjden ock blev synlig 
från skilda håll. , 

4) Se kammarhärre SEEESTEDS arbete »Fortidsminder og oldsager 
fra eguen om Broholm», s. 172-182 samt tavle 37-39. 
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heterna tala för något samband med hednisk kult. Langå-
fyndet synes sålunda göra ett antagande om Dej bjergvagnarnas 
forna användning i hednisk kult rätt ovisst. Det är intressant 
att jämföra den olika ståndpunkt i frågan, som olika författare 
intagit. Jag anför först PETERSENS åsikt om saken. 

Han är ej böjd att antaga något samband med hednisk kult. 
Efter den karakteristik av fyndplatsen, som i det föregående 
är anförd, tillägger han: »Fremdeles se vi, at pladsen er afmmrket, 
og at de stedlige forhold i det hele ere saadanne, at det ned-
iagte temmelig let kunde optages igjen af mosen, naar omstmn-
dighederne gjorde det onskeligt, og lejligheden tilbod sig. Lige 
til vore dage ere moserne af mange forskjellige aarsager be-
nyttede som gjemmesteder for kostbarheder og brugsgjenstande.1  
Der er intet der s2rligt tyder paa at religiose beweggrunde 
kunne have foranlediget nedlxgningerne af vogndelene i Dej-
bjerg Mose» (a. a. s. 35). 

Vidare hänvisar PETERSEN till den omständigheten, att 
Langaavagnen en gång stått på ett likbål. »Heraf fremgaar 
det klart,» säger han, »at vognene have vret bragte i det dag-
lige liv, maa det end antages, at kun personer af anseelse have 
indtaget swdet paa den — — 	I de uddrevne figurer kunne 
vi ikke gjennemgaaende se hellige tegn. Kunne enkelte saadane 
vel have foresv2vet vognsmeden, f. ex. triskelen og hjulkorset, 
har deres anbringelse dog haft det hovedojemed at ornamentere 
beslagene, saa vidt og saaledes som et par enkelte som ringe og 
halvbuer formede stempler tillode hans smag og opfindsomhed. 
Men selv en overlxsselse med hellige tegn vilde ikke kunne 
henvise anvendelsen af vognene tu l gudehusene. Ved saadanne 
tegn har man jo tu l alle tider knyttet guddommen tu l alle slags 
brugsgjenstande i det daglige liv og sikret sig hans bistand og 
velsignelse. En hel anden sag er det, at undertiden netop 
saadanne vogue, som de hovdingene brugte, have vaaret helliget 
guderne tu l brug i hovene. Det var jo i hovdingenes billede 
at de ypperste blandt guderne udstyredes.»2  

Detta antagande torde nu, sedan vår kännedom om mossfynd 
väsentligt ökats, ej finna så stor anslutning. 

A. a. s. 31, 32. — Ett antagande om vagnarnas användning i 
samband med kulten var då redan framställt i »Det kongelige Museum 
for nordiske oldsager. Vejledning for besogende» (1883), s. 47. 
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PETERSENS 'uppfattning av fyndet synes vara delad av Soraus 
MYLLER, att dömma av det följande: »I det fyenske fund er 
vognen bleven brxndt paa ligbaalet, og derefter ere resterne 
nedlagte i en stor jernkjedel sammen med et rigt gravudstyr. 
Det tor vet heraf sluttes, at alle disse vogue have våeret til 
brug • i livet og ikke bestemte til tjeneste ved templet, til optog 
med gudebilleder el. ugn. Paa vognen blev liget fort til baal-
pladsen, og det laa da nr at sxtte det hele paa baalet. Ikke 
usandsynligt forbaudt man hermed forestillingen om at den &de 
kunde have brug for den i det kommende liv eller paa reisen 
til de &ides hjem. Disse tanker laa mer i hedenskabet. I 
Norden trwde de senere i oldtiden stxrkt frem i gravfundene 
af vogntoi og hesteskeletter. De nyswevnte vognfund fra grave 
i Vesteuropa vise, at ikke meget fjferntboende folk havde for 
skik at udstyre den dode med et kjoretoi. Enestaaende som 
Langaafundet er, kunde det skyldes en efterligning af denne 
frernmede skik.»1  I det föregående har MYLLER omtalat »mange 
vogne, af hvilke der er fundet mindre rester i Frankrig, Rhin-
egnene, Schweiz og Ungarn.» 

En annan ståndpunkt intager MONTELIUS: »Liksom på 
mången siciliansk kärra nu för tiden stod på vagnen en stol 
— vi kalla ju ännu vagnssätet 'stol' — varpå den åkande satt. 
Sannolikt var emellertid denna stol ej avsedd för en dödlig, 
utan för en gud eller en gudinna. De heliga tecken, som ses 
på vagnens bronsbeslag, göra det nämligen jämte andra för-
hållanden tydligt, att vagnen haft en religiös betydelse, liksom 
de vilka i det föregående äro omtalade i anledning av det nära 
Eskelhems kyrka på Gottland anträffade fyndet.2  Dejbjerg-
vagnarna kunna likaväl ha dragits av kor som av hästar. — 
Att under nu ifrågavarande tid även vagnar till världsligt bruk 
funnits, framgår bland annat därav, att ett danskt gravfynd inne-
höll bronsbeslag till en vagn, vilka äro alldeles lika dem på 
vagnarna från Dejb,jerg, endast med den skillnaden att de förra 
sakna de på de senare förekommande heliga sinnebilderna.»» 

S. MtILLER, Vor. oldtid (1897), s. 470. 
I det föregående (s. 119) omtalas i sammanhang med Eskel-

hemsfyndet fästtåget för Nerthus ock hännes med kor förspända vagn. 
Sveriges historia, 1: 1, s. 133 o. f. 
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Vi finna sålunda, att de danska forskarna utgå från grav-
fyndet ock ej anse någon anledning föreligga att för Dejbjerg-
vagnen antaga en användning till religiöst bruk. Äfven MON-
TELIUS är så till vida ense med dem, att han anser Langåvagnen 
avsedd till världsligt bruk, men för förklaringen av Dej bjerg-
vagnarna utgår han från traditionerna om fästtåg till äia för 
en gudom, varvid gudabilden fördes omkring på en vagn.1  Hit 
för han även andra fynd som Eskelhelmsfyndet från brons-
åldern. 

Avsikten med det följande är, att till denna fråga, där man 
ännu ej kommit till något avgörande, föra nytt material, som 
hittils ej varit under diskussion. Det blir sedan vår uppgift 
att se efter, i vilken riktning detta hänvisar. 

Det är på ortnamnet Dejbjerg som jag fäster uppmärksam-
heten. De för en utredning om namnets ursprung så viktiga 
fornformerna äro följande: 
o. 1340 Dothbyergh NIELSEN, list. efterr. om  Skadst herred, s. 259. 
1381 Rector ecclesie Dodbergh Script. rer. dan. 5, s. 553. 
1446 aff Dedbierg Harsyssels Dipl. s. 40. 

aff Dedbergh Gamle jydske tingsvidner s. 42. 
1447 aff Dethbergh Hars. Dipl. s. 43. 
1498 Detbissre soghen Hars. Dipl. s. 86. 

i Detbiserig Bars. Dipl. s. 87. 
1519 i Dedtbieriig, i Detbieriig, i Detbierig Tingsv. s. 43: 
1522 i Dettbierig Tingsv. s. 45. 
1531 i Deyddbierg Frederik I:s da. registr. s. 364. 
1532 i Deberghe a. a. s. 424. 

tull Deybierge kyrke; tull Debiergelund a. a. s. 448. 
i Lille Debierge; hoss Debiergelund a. a. s. 449. 
Dedberg lund; aff Dedberg kircke a. a. s. 454. 

1537 til Deybierg Kirke i Deybierglundts Mark; Gammel Die- 

1) Se härom MONTELIUS i Månadsbl. 1887, s. 146. o. f. — Om Dej-
bjergfyndet yttrar sig synnerligen försiktigt P. REINE= i »Festschrift 
zur feier des 50-jährigen bestehens des Römisch-germanischen central-
museums zu Mainz» (1902), s. 66. Efter att ha omtalat stridsvagnar 
säger han om Dejbjergvagnarna, att »de däremot äro att tolka annor-
lunda.» 
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bierg. Da. kanc. registr. 1535-50, s. 39. 
1537 tu l Deybierg Kirke i Deybierglundt Mark; Gammel-Dey- 

bierg Kronens skoder 1, s. 3. 
1547 i Denisbierig Sogn Da. kanc. reg. 1535-50, s. 319. 

— Dethbierig S. Kronens skoder 1, s. 28. 
1561 af Stafning og Dedberg Sogne Kanc. brevbeger 1561-65, 

s. 48. 
1566 af Stafninge og Diedbiere Sogne a. a. 1566-70, s. 2. 
1585 Deleblerrig S. Kronens skeder 1, s. 295. 
1587 i Gammel Deyberg Kanc. brevb. 1584-88, s. 702. 
1593 till Deiberglundt Udvalg af gamle da. domme 4, s. 375. 
1621 Deiberg S. Kronens skoder 1, s. 408. 
1649 Deyeberelund Jy. saml. (2) 4, s. 372. 

De två älsta ock för bedömmandet av namnets ursprung 
viktigaste beläggen (från 1340 ock 1381) visa, som synes, for-
merna Dothbyergh, Dodbergh.1  Senare belägg t. o. m. 1531 
ha ännu dentalen i behåll, men 0 har övergått till e; i ett fall 
(1531) förekommer i stället ey. 

Denna utveckling sammanhänger väl med jylländska dialekt-
företeelser. En övergång ø --->- e förekommer å vissa håll.2  Vanlig 
är utvecklingen d -› j3. Det en gång (1531) belagda Deyd-
får sålunda anses som en kompromissform mellan Ded- ock det 
därur utvecklade Dej-. Efter 1531 är dentalen borta, utom i 
isolerade fall från 1532, 1547, 1561 ock 1566. Härmed äro vi 
framme vid den form, som namnet äger i våra dagar. 

Möjligen har man här även att räkna med påvärka.n av 
andra namn, som i förra leden ha former av adjektivet diger. 
Ett sådant, Degeberga socken i Gärds härad, Kristianstads län 4, 
företer ej sällan äldre former på Del-, Dey-.3  Jämför Deger-
berga (från 1585 och 1587) för ett nedan behandlat Döberg 
från Närike. 

Dod- torde vara felform för Dod-. 
Se KSISTENSEN, Nydansk (1906), s. 66-68. 

5) Se t. ex. formen doj för diod i FEILBERGS ordbok. 
FALEMAN, Ortnamnen i Skåne, s. 234. 
Se Kancelliets brevboger 1551-55, s. 186; 1580-83, s. 512 

1584-88, s. 115 samt (från 1584) Tliumx, Samling af urkunder rör. 
patronatsrättigheterna 2, s. 247 ock (från 1611) Kronens skoder 1, 

.s. 371. 
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Enligt min mening utgöres förra sammansättningsleden i 
namnet av adjektivet dod. För att stödja denna åsikt hän-
visar jag till andra 'ortnamn bildade med samma ord. 

Först några namn som tydligen äro så unga, att de ej 
hunnit avsätta sig i sin slutgiltiga form. Till gengäld ha de 
att bjuda på en upplysande tradition. 

De dode ma3nds grave heter en plats på västra sidan av 
Nordby hede, Nordby sogn, Samsö. Härom: »to dynger af små-
sten; strandvasker begravet; sten lagdes tu l for vejlykke.»1  

Den dode mands sted finnes på ängen Monsted have, 
innanför landsvägen västerut från Silkeborg, nära Lysbro, Balle 
sogn, Viborg amt. »Jwger skudt her; vejfarende kastede pinde 
til for at beskytte sig mod gengangeren.» 2  

De mands hoved är namnet på »et bakket holt, ganske 
skovbegroet, som gaar ud i aaen» vid Nybro i närheten av 
Silkeborg Skov. Härom följande sägen: »En rejsende handels-
mand fra 'tydsk Holsten' kom engang der tu l egnen, og da han 
ikke kjendte vejen, fik han en vejviser, der for at plyndre ham 
forte ham vild og ud paa det nsevnte holt og skod ham der, og forst 
mange tider efter blev hans hoved fundet paa holtet. Men siden 
denne gjxrning blev bedreven, hores der undertiden skud paa 
vandet der udenfor, og naar det er tilfx1det, fanges der ingen 
fisk 3. 

Om Det &de hul vid Lysbro anföres en sägen, enligt vilken 
en ogärningsman där grävt ned liken av hustru ock två barn, 
som han mördat4. 

Dodemandsbjeerge kallas enligt FEILBERGS ordbok 'nogle 
klitter' i Ulvborg ock V. Horns herreder med anledning av 
begravningar på platsen. Dodemose finnes i Oster-U1slev sogn, 
Maribo amt.5  Do(d)skov ligger i Vester-Flassing sogn, Kjxr 

Fra dansk folkemindesamling 1, s. 114. Jylländska dodemand 
översättes av FEILBERG bl. a. med 'strandvasker, et opdrevet hg'. 

a. a. s. 115. Se om platsen utförligare GRUNDTVIG, Gamle 
danske minder, 1 (1854), s. 57. Vi möta här det s. k. 'varpet'  med 
därtill knuten offersed. Se DYRLUND, Om stenkaste og troshöwe i Dania 
7 (1900), s. 224 if. med tillägg av KR. NYROP. 

Grundtvig a. a. 1, s. 58. 
Grundtvig a. a. 1, s. 56. 
Enligt uppgift »Fra dansk folkemindesamling» 1, s. 103 finnes här 

on sten, till vilken folktro är fäst. Av vad art denna är, nämnes ej. 
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herred, Aalborg amt. 1661 nämnes detta namn Doedskout 
1665 i Dodschou Mark.1  Vidare känner man från 1572 ett 
Dedeholm, sannolikt beläget i Dreslette sogn, Baag herred, 
Odense amt.2  

I Norge träffas namnet Dodmandshelleren på en hålighet 
i ett fjäll på Valdero i Romsdals amt.3  

På Island finnas också ett par hithörande namn. Dau5s-
mannskvisl ligger vid en väg, Grimstungur, förbi Slit, Runa-
vatns sysse1.4  Vid Ulvarsfell, Snefddsnes syssel, finnes Dau5s-
mannsfoss. 

På svenskt område träffas de bl. a. i Norrland. Östligt 
från Nexås(en) i Ströms socken, liammerdals tingslag, Jämtlands 
län ligger Dödmanstjärn, 1798 skriven Dödmans-kärn. 6  Från 
1510 finner man omnämnt »ith godz Dodhemane viik hether».1  
1588 ock 1651 nämnes Dödemansreenen, en lokalitet i Tors-
åkers socken, Boteå tingslag, Västernorrlands län.8  

I Bohuslän på Ödsmåls utmark, Torps socken, Orusts östra 
härad, finnes en backe, som bär namnet Dödsbacken, med ett 
antal nu delvis förstörda ättekullar.3  Namnen Dödmansstenen 
ock Gallejemyrorna på Östby utmark i Näsinge socken, Vätte 
härad, Bohuslän, skola vara minnen av en egendomlig transport 
landvägen av svenska galerer under Karl XII:s krig mot Dan-
mark-Norge. Lemningar efter de anlagda risbäddarna ock 
kavelbroarna förekomma i Galejemyrorna; »en sten därstädes 
bär namn av Dödmansstenen till minne av en, som vid till- 

Kronens skadar 2, s. 93, 234. 
Gamle danske domme 3, s. 155. 

8) Norges land og folk: Rorasdals amt 1, is. 167. 
KAALUND, Beskr. 2, s. 42. 
»Noget syd for gården ses et stort gil, hvorigennem Ulvarsfellså 

styrter sig ned; overst oppe på halsen danner den en foas, sagaens 
öfeigsfors, nu sLedvanlig kaldet Dademannefoss»: KAALUND, Beskr. 
1, s. 451. 

NORDLANDER, Norrländska samlingar 3, s. 96. 
Diplom. norv. 14, s. 191. 
THULIN, Ecklesiastika boställena 2, s. 237, 239. -- Postorts-

förteckning 1909 upptar Domansskär, fiskeläge i Hararånge sn, Gävle-
borgs län. 

HOLMBERG, Boh. hist. o. beskr., 2 uppl., 2 (1867), s. 285. 
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fället där omkom ock vilkens ande vidskepelsen ännu tycker 
sig höra vid midnattstid klaga över sin ofård.)1  

Om Dösjöbro i Skåne berättar EVA WIGSTRÖM en sägen, 
att det skall vara styggt vid denna bro, ty där har i gamla 
tider stått ett slag. Skepnader stodo på bron ock sökte stänga 
vägen för en dräng, som skulle köra över.2  

I det föregående har inledningsvis behandlats en del ort-
namn med död(man). Som vi funnit, är anledningen till namnet 
oftast, att någon dött eller ligger begraven på platsen, varom 
traditionen också ibland givit besked. I flera fall äro såväl 
händelsen som namnet av ganska ungt dato. 

Det bohuslänska Dödsbacken hade sitt namn av en hednisk 
gravbacke. I det följande anföras flera namn, där anledningen 
likaledes är den, att platsen under förhistorisk tid använts för 
jordandet av avlidna. Därjämte träffa vi namn, som synas leda 
sitt ursprung ur en folktro, som betraktat en viss lokalitet som 
de dödas boning, även utan att detta motiveras av en begrav-
ning på platsen. Nedan skola vi finna namn, av vilka flera 
givetvis äga en hög ålder. Dessa gamla namn ha ett mera direkt 
samband med Delbjerg, som säkerligen också kan göra anspråk 
på gamla anor. 

I Närke finnes ett ortnamn Döberg, Snavlunda socken, 
Sundbo härad. Äldre från jordeböcker hämtade former äro:3  
1550, 1578 Dödeberga 	1587 Dödeberg 1. Degerberga 
1554 Dödebetta 	 1589, 1617 Döberga 
1555, 1581 Dödeberg 	1604 Döbärga 
1583 Döderberga 	 1622, 1880 Döberg 
1585 Degerberga 	 1675, 1686 Döbärgh. 

»Förra leden synes vara fsv. gen. pl. dödh(r)a, 'de dödas' 
(jfr Döderhult 'de dödas skog' i Småland). Senare leden är 
gammal pluralform av -berg, senare ersatt av singular. Anled-
ningen till namnet är okänd.» 

HOLMBERG a. a. s. 16, 17. — Om ett, dock mycket ovisst, Dödman-
kärr från St. Lundby sn, Vättle härad, se Ortnamnen i Älvsborgs län 13, 
s. 124. 

Eva Wigström, Folkdiktning 1, s. 157. 
Fornformerna ock den följande förklaringen äro mig benäget 

meddelade ur i manuskript föreliggande bearbetning av den av K. M:t 
anbefallda undersökningen av ortnamnen i Örebro län genom sekreteraren, 
fil. lic. J. SAHLGREN. 
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Döberg ligger på Tiveden, således ej i gammal kulturbygd; 
fornminnen äro ej häller kända från platsen. Men kanske kan 
namnet ändå ställas samman med de döda. 

Om ett isländskt bärg, Helgafell, berättar Eyrbyggja saga 
följande: 

»pörölfr gav namn åt pdrsnes mellan Vigrafjc2r5r ock Hofs- 
vågr. På detta näs står ett fjäll. Det fjället höll pörölfr så 
högt i ära, att dit skulle ingen få skåda otvättad eller någon 
på fjället göra skada på något, varken på människor eller bo-
skapsdjur, med mindre de självmant begåvo sig därifrån. Detta 
fjäll kallade han Helgafell ock trodde, att han skulle komma 
dit, då han doge, ock likaledes alla hans fränder på näset.' 
Det är att märka, att pörölfr dock ej begrovs här, utan på 
Hofsta5ir, även det — som bl. a. namnet anger — en helig plats. 

Om sådana smärre lokala dödsriken talas även på andra 
ställen i den fornisländska litteraturen.2  

Äldre former för Döderhult, socken i Stranda härad, Kalmar 
län, äro: 
1312 dudhraholth Sv. dipl. 3, 1416 i Dudhehult SD nf 3, 

s. 79. 	 s. 107. 
1320 Dudhrulta SD 3, s. 477. — Dudherhult SD nf 3, s. 
1337 dutharhult SD 4, s. 581. 	. 108. 
1343 dodhirhultte SD 5, s. 191. — i Dodherhulta sokn SD 
1376 i Dudrultum Styffe Skand. 	nf 3, s. 126. 

2 uppl., s. 182. 	1553 udi then Döderhultz skä- 
1401 i Dudrehulta sokn, i 	riegård G. I:s Reg. 24, s. 

Dudhrehulthe, Dudher- 	25. 
- 	hult SD nf 1, s. 21. 	1593 in Döderhult Randi. från 
1412 i Dudherhulta sokn SD 	Uppsala möte 1593, -s. 

nf 2, s. 484. 	 134. 	' 
1413 Dodrolth SD nf 2, s. 656. 

• 
Altnord. saga-bibl. 6, s. 12. Samma saga berättar, att en herde 

säg fjället öppna sig ock hörde Porsteinn Dorskabitr, son till tiördlfr, 
välkomnas i bärget, där han skulle 'sitta •i högsätet mitt emot sin fader 
(a. a. s. 27). 	. 

2) SO GOLTHER, Handbuch der german. mythologie, s. 89, ock 
senast W. VON UNWERTH, lipteTBROhlingen fiber totenkult und Odinn-
verehrung (= German. Abhandl. 37), s. 17 o. f. 
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Fsv. Dudhra- tolkar NORMEN som en plural genitiv av en av-
ljudsform till adjektivet dodher.1  Betydelsen blir alltså 'de 
dödas lund'. I närheten ligger en gård med namnet Smörkullen, 
ett ortnamn som på flera andra håll tydligen sammanhänger 
med dödsföreställningar ock kultförhållanden 2. 

Jämför Do(d)skov i det föregående. 
I fråga om det sistnämnda kan man dock även tänka på ett 

förhållande liknande det, som Ortnamnskommitten tilltalande an-
tagit för Döfvedal i Tämta socken, Vedens härad: »Namnet torde 
vara ett ursprungligt *dödhvidhadal, d. v. s. en dal som blott har 
att bjuda på vad som i fornsvensk tid kallades dödhvidher, 
'icke bärande skog, dålig skog, bränsle'.»2  

En första sammansättningsled Dödra- passar ju bra till 
Dödrakolla, som omnämnes 1500.4  

Mera oväntat är -by som senare led. Dörby, by i N. 
Möckleby an på Ölands östkust, Möckleby härad, visar sig 
genom äldre former höra hit: 
1352 Duthraby Sv. riksark. 1413 innan Dwderby, innan 

perg. 1, s. 24. 	 Dudherby SD nf 2, s. 
1381 Dudhraby SRP 1, s. 507. 	581. 

För namnets sammanhang med de döda tala på platsen 
förekommande fornminnen. AHLQUIST lemnar följande upp-
gifter: »Vid Dörby finnes en mängd mer ock mindre destruerade 
tornminnen på ett slätt, vackert fält, ö. om byen. Detta har 
utgjort ett av Ölands flere slagfält ock är prytt med reste 
klump- ock pelarformige bautastenar samt låga, runda attehögar. 
På flere ställen synes lemningar av föreningskedjor mellan ste-
namne; men i sednare tider äro många stenar rubbade ock bort-
förde till hägnader»5. Vidare omtalar han, att på platsen finnes 
en öppen stenkrets, liknande den som nedan omtalas från 
Dödevi. 

Samma namn bär en socken i N. Möre härad, Kalmar län. 
Namnen Tingby ock Tingbyberg, som förekomma på platser 

NOREEN, Altisl. gr.3  s. 124. Se även samme förf. i »Sverges 
ortnamn» i Gleerupska biblioteket, Geografien, s. 9. 

Se förf. i Fatab. 1910, s. 193 if. 
Ortnamnen i Ålvsborgs län 11, s. 112. 
Vadstena kl. jordebok, s. 88. 
Ölands historia 2:2, s. 16. 
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helt nära kyrkan, ange väl, att här tingsplatsen en gång varit 
för Norra Möre härad. 

Äldre former äro: 
1371 Duderby SRP 1, s. 305. 
1383 Dudherby SRP 2, s. 8. 
1542 opå Döderby prestegäldh G. I:s reg. 14, s. 13. 
1542 Döderby prestegäld, vdj forbe:de Döderby prestegäld G. I:s 

reg. 14, s. 18. 
1553 udi Döderby . . . . sochner G. I:s reg. 24, s. 66. 

En intressant senare led uppvisar Dödevi, namn på en by 
i Högby socken, Åkerbo härad, på Öland. Fornformer ur 1500-
talets jordeböcker äro: 
1539 Dödutick 1, f. 9 v. 
1540 Döduick '2, f. 67 v. 
1542 Doduick 12, f. 17 v. Samma form förekommer 1543. 
1544 Doduj 9, f. 22. Samma form 1545 ock 1553. 
1546 Dödui 13, f. 33 v. Samma form 1567, 1570, 1576, 1577, 

1578, 1579, 1582, 1583, 1584, 1586 ock 1590. 
1547 Döduj 2, f. 22. Samma form 1548, 1550, 1552 1558 ock 

1559. 
1554 Döduij 14, f. 15. Samma form 1557, 1560, 1561, 1563. 

1564, 1565, 1572, 1573, 1575 ock 1588. 
1566 Döduy 20, f. 18. 
1585 Döderui 14, 8. 15. 
1587 Dödwij 3, f. 9. Samma form 1593. 
1591 Dodwij 12. Sammayorm 1598. 

De fyra älsta formerna synas tyda på en senare led -vik, 
men ett sådant antagande är ej möjligt på grund av de lokala 
förhållandena. Det lider väl intet tvivel, att det i stället är 
ordet vi med betydelsen 'helig plats, kultplats' som här ingår. 

Även arkeologiska förhållanden tala i denna riktning. MIL-
QUIST1  omtalar, att på platsen finnes en dommarring. Sådana 
träffas ju ofta på tings- ock kultorter. Vidare finnes en märk-
värdig stenläggning, bestående av sammanpackade smärre stenar, 
de fiästa av vanlig mansbörda. Av det senare minnesmärket 
finnes en plankarta i SJÖBORGS Saml. för Nordens fornälskare 
2, pl. 16, fig. 62. Det framgår tydligt, att detta ej är en dom- 

1) Ölands hist. 2:1, s. 79 ock följ. 
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marring, vilken senare består av resta stenar, i varje fall, av 
sådana som avsevärt höja sig över den omgivande marken. Här 
åter finner man stenläggningar i jordytan, vilkas arkeologiska 
karakter ej är rätt klar. Närmast till hands liggande analogier 
synas mig emellertid vara stenläggningar av den art, som påträffas 
på kultplatser från den äldre järnåldern. Samma åsikt som 
ovan framställts hyser AHLQUIST: »Stenläggningen utgjorde vad 
man kallade Vi eller Helgadomen, Heliga stället. Slutstavelsen 
på byens namn leder även till åtanken av ställets forna helgd. 
Med förekomsten av ättekullar bör väl förra leden Död(e)- sam-
manhållas. 

De nordiska ortnamnen på Dö(d)- kunna sålunda uppdelas 
i två grupper, i den mån namnens ålder låter sig urskiljas, 
nämligen i 

en grupp av efter allt att dömma yngre namn, där till 
orten knuten folktro ännu ofta kan upplysa oss om att namnet 
återger minnet av någon, som dött eller ligger begraven på 
platsen; denna grupp ställer utom tvivel, att ortnamn bildats 
med ordet död i förra leden; samt 

en grupp av äldre namn, vilkas samband med de döde 
är svårare att angiva. Ibland träffas forngravar på platser med 
ifrågavarande namn, ibland icke. När gravfält finnas, ligger 
det närmast att utgå från dessa; de dödes -tillvaro är ju enligt 
fornnordisk uppfattning till en viss grad knuten till gravplatsen. 
Ett ortnamn på Dö(d)- torde sålunda här ange lokaliteten som 
gravplats ock dödsboning. — Även när gravar saknas, torde 
ett antagande av namnets samhörighet med dödsrikesföreställ-
ningar i vissa fall ligga rätt nära, t. ex. då ordet berg utgör 
senare leden. 

Det år givet, att sådana platser bli helgade. De torde 
därför i många fall övergått till kultorter. Härpå tyda åtskilliga 
i det föregående anförda förhållanden.' 

Vi återvända till Deibjerg. Även här träffas gravminnes-
märken i mängd. I en uppsats om fornminnen i Ribe stift säger 

1) Hit • räknar jag Dödevi med dommarring, den Mkr 0* Arid 
det öländska Döderby befintliga kretsen av lagda stenar, tings-
platsen Döderby i Småland samt.Döderhult i samband med namnet Smör-
kullen ock dess kultrelationer. 
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J. KIERCKEBYE: »Intetsteds saa jeg dog saa mange hoje samlede 
som paa hedebakkerne i Deibjerg-Hanning Pastorat norden for 
Skjernaamundingen.1» Detta har sålunda varit en betydande 
plats i forna tider. 

Men som namnet anger, ligger dess betydenhet även utom 
det dagliga livets förhållanden. Deibjerg har varit de dödas 
helgade plats. 

Till MONTELIUS' på andra grunder framställda åsikt om Dej-
bjergvagnarnas forna användning i hednisk kult ansluter sig 
sålunda den uppfattning, till vilken man kommer genom ett 
studium av detta ock andra namn på Dö(d)- samt därmed i 
samband stående förhållanden. 

1) »Disse maa vel have vret kystbakker mod Vesterhavet og en 
fjord derfra ind i landet, som siden er skyllet fuld af sand, paa hvilket 
havsand hele Stavning Sogn og sterstedelen af Skjern Sogn nu er belig-
gende.» Saml. til jydsk hist. og topografi [11 7, s. 130. Hanning 
är annex till Deibjerg sogn; omedelbart intill denna äro Stavning ock 
Skjern belägna. »Egnen er temmelig rig paa gravhoje, men om maarke-
ligere f und i dem har der ikke hidtil foreligget nogen efterretning»: 
PETERSEN i a. a., s. 6. 

21-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 



Nordiske minder, 	sproglige, 
på Orknoerne. 

Af JAKOB JAKOBSEN, KObenhaVIL 

Som fwring fik jeg allerede i min tidlige ungdom et vist 
kendskab tu l Ffflroernes nffirrneste naboland imod sydost: Shet-
landsoerne og et lille indblik i disses mange gamle nordiske 
minder og deres af nordisk oprindelse endnu stfflrkt prxgede 
talesprog,. Senere efter at have taget kandidateksamen foretog 
jeg med understottelse fra kultusministeriet og fra Carlsberg-
fondet to rejser (1893-95 oo. 1905) tu l disse oer for så grundig 
som mulig at undersoge, hva% der var tilbage af gammelnordiske 
traditioner og gammelnorsk (norront) sprog, lokalt kaldet »Norn». 
Udbyttet var over al forventning rigt. Forelobige arbejder over 
det indsamlede materiale blev »Det norrone sprog på Shetland» 
(for doktorgraden) og »Shetlandsoernes stednavne». Det samlede 
sproglige resultat (fraregnet en del af stednavnematerialet samt 
lidt lavskotsk og keltisk rnateriale) er nedlagt i hovedarbejdet 
»Etymologisk ordbog over det norrone sprog på Shetland» med 
kulturhistorisk og sproghistorisk indledning, som vii foreligge 
fxrdigtrykt i 1912 med understottelse fra Carlsbergfondet. 

På Shetland lwrte jeg Orknoboere at kende, igennem hvem 
jeg 	fik kendskab tu l orknoske forhold, gammelnordiske minder 
og levninger af oldnordisk sprog: Nom (Yorrona') eller »Danska 
tong» (dansk tunge) på Orknoerne. Dette fxstnede min beslut-
ning: at foretage undersogelser på disse oer efter den samme 
plan og målestok som tidligere på Shetland. Jeg foretog i dette 
ojemed to rejser tu l Orknoerne i somrene 1909 og 1910, og også 
i dette tilfffilde blev udbyttet over forventning rigt. Som det 
fOrste forelobige resultat fremlEegges efterfolgende afhandling. 

Overraskende har det virket på disse rejser at trxtre blandt 
almuen ma3nd, isxr blandt de yngre, som af egen drift har op-
taget studiet af oldnordisk eller af dansk sprog, udelukkende af 
interesse for ogruppernes nordiske minder. Jeg trenker her på 
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folk uden akademisk uddannelse, uden andre forudsxtninger end 
en naturlig udviklet intelligens, undertiden blot med den aller-
nodtorftigste skoleuddannelse. I det hele er interessen og sym-
patien for de nordiske lande meget st2erk og bevidstheden om 
stammeslantskabet med de nordiske folk meget levende både 
på Shetland, Orknoerne og i Caithness (Nordskotland), langt 
stxrkere og meget mere levende, end man her i norden alminde-
ligvis har formodning om. En halv måneds ophold i Caithness 
under min sidste Orknorejse var tilstnekkeligt til at give mig 
et bestemt indtryk for denne landsdels vedkommende. Og også 
andre steder på Skotlands fastland, på kyststrfflkninger hvor i 
oldtiden nordboer har nedsat sig, gor et lignende forhold sig 
gx1dende. 

På Orknoerne har jeg gennem samtaler med mxnd fra 
Syderoerne (Hebriderne) og med Orknoboere, som har indgående 
kendskab til Syderoerne som folge af bosxttelse der, fået den 
overbevisning, at der også på den sidst nxvnte ogruppe er et 
rigt arbejdsfelt for en nordisk filolog. Et indtryk heraf måtte 
også enhver få, som opmfflrksomt har genneml2st GEORGE REN-
DERSONS bog »Norse infiuence on Celtic Scotland»; der indebolder 
et betydeligt, omend moppe helt tilstrxkkelig sigtet, materiale. 
Det er min agt i en meget mor fremtid, om forholdene måtte 
tillade det, at udvide de omtalte undersogelser til at omfatte 
Syderoerne og mulig andre dele af Skotland samt oen Man. 

1. 

Orknoerne har i gammel tid allerede straks efter bebyggelsen 
fra Norge i og delvis for vikingetiden haft en stor betydning 
som forbindelsesled imellem Skandinavien og de britiske oer. 
Ogruppens beliggenhed giver os en nogle i h2nde til forståelse 
heraf. Fra Bergenskysten til Shetland, den forste ogruppe i 
vest som blev bebygget af nordmaandene, er der kun et kort 
spring — efter gamle shetlandske bådfiskeres udsagn roede i 
tidligere tid fiskere fra ostsiden af Shetland og fiskerne fra den 
lige overfor liggende norske kyst til tider så langt ud til havs, 
at begge parter havde hinanden i sigte, når de havde nået de 
yderste af de på hver side inte fiskebanker. Fra Shetland til 
de sydligere liggende Orknoer er springet endnu kortere — midt 
imellem begge ogrupper og synlig fra dem begge ligger oen 
Fair Isle, dannende et forbindelsesled. Og er man på Orknoerne, 
så står man ved selve Skotlands port, da oerne kun adskilles 
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fra Nordskotland (Caithness) ved Pettlandsfjorden.t Det var 
derfor kun naturligt, at de n2evnte ogrupper kom helt ind under 
de sovante nordboers magtområde, og at farterne dertil begyndte 
meget tidlig, allerede for den egenlige vikingetid — et forhold 
som skal droftes nwrmere på et andet sted. Orknoerne havde 
en udmxrket beliggenhed som udgangspunkt for vikingetogter 
tu l det skotske fastland, tu l Hebriderne og videre. Af disse 
grunde og tillige fordi Orknoerne gennemgående er fladere og 
frugtbarere end Shetland,2  blev de stxrkere befolkede og i langt 
hojere grad et br2endpinkt for begivenhederne og et politisk 
centrum. »Orknoboernes saga», der lige så vel omhandler Shet-
land, er et vidnesbyrd om hvilken ringe politisk rolle Shetland 
på den tid spillede i sammenligning med Orknoerne. Også 
Caithness og Sutherland, hvilken sidste store landsdel kun er 
bleven meget sparsomt befolket af nordboer (de keltiske sted-
navne er her endnu langt mere overvej ende end i Caithness), 
har tu trods for deres udstrxkning nxrmest vret betragtet som 
et 	tilbg tu l Orknoerne. De norske Orknojarler kaldtes gaarne 
blot således, skont jarledommet foruden Orknoerne også omfattede 
Shetland, Caithness og Sutherland. Men på fastlandet fik nord-
boerne ikke det samme sikre fodfxste som på oerne. 

Et kort besog på Orknoerne overbeviser meget snart den 
iagttagende fremmede om den store betydning, disse oer har haft 
i deres nordiske periode. Mindesmxrkerne baar vidnesbyrd herom. 
I oernes hovedstad Kirkwa,3  som ligger ved en bugt ostlig på 
hovedoen Mainland og er bygget langs foden af en bakke, står 
den fra det 12 århundrede stammende domkirke »St. Magnus' 

Pettland og ikke Pentland er den gamle af almuen i Caithness 
og på Orknoerne endnu brugte udtale. 

Blandt storre orknoske hojder er der knapt andre end et par 
nordlig på oen Hoy, som fortjener navn af fjaalde. »The Warth Hill» 
(Hoy) er 1556 fod. Na3st derefter kommer hojene i Orfir (det sydliga 
Mainland) og på oen Rousay (nord for Mainland). Ellers rninder store 
partier af oerne med deres jrevnt og langagtigt afrundede former om 
svommende hvalers rygge. Skulde dette vmre den egenlige oprindelse 
til ogruppens fornordiske, latiniseret keltiske navn »Oreades»? Keltisk 
(gaelisk) oro a) svin, b) hval. Formodningen er oprindelig mundtlig 
fremsat af arkivar OURSITER i Kirkwa, Orknoerne. 

Jeg gengiver her navnet i den af almuen endnu ganske al-
mindelig brugto udtaleform og ikke i den forvanskede skriftform Kirkwall. 
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Cathedral», et af de mest storstilede og monumentale gammel-
nordiske bygningsvxrker udenfor det egenlige Nordens grxnser, 
imponerende fuldt så meget ved sin skonhed og arkitektoniske 
fuldkommenhed som ved sin storrelse, skont kirken b2er mfflrke 
af flere forskellige perioder å forskellige bygningsstilarter. Den 
er det prxgtigste nordiske mindesmxrke på skotsk grund. Txt 
ved domkirken ligger ruinerne af de to store gamle borge: jarle-
borgen (»the earls' palace») og bispegården (»the bishops' palace»). 
Bispegården omtales i det 13 århundrede (her Ode kong Håkon 
Håkonsson i 1263) og er et nordisk mindesmxrke, skont senere 
delvis ombygget. Bygningens store runde tårn skyldes biskop 
Reid i det 16 århundrede. I denne bispegårds ruiner blev i 
1848 benene af oernes forste biskop, Vilhelm den gamle i det 
12 århundrede, opgravede. At det virkelig var Vilhelm den 
gamle, bevistes af indskriften på en i gravkisten funden bly-
plade. Jarleborgen er i sin oprindelse nordisk, men blev om-
bygget i det 15 og 16 århundrede af skotske jarler (faldfort af 
jarl Patrick Stewart). I sammenh2ng hermed kan omtales, at 
der endnu findes spor af den aeldste kendte kirke i Kirkwa, 
omtalt i Orkneyinga saga og 2eldre end domkirken.1  

Den xldgamle kirke blev odelagt ved ildsvåde i det 16 år-
hundrede, men genopbygget af biskop Reid ganske kort der-
efter. Siden forfaldt den og er nu omdannet tu l et almindeligt 
beboelseshus.2  Dens portal står endnu tilbage som indgang. 
Den 	var viet tu l Olaf den hellige og kaldtes »St. Ola's kirk». 
Sandsynligvis er den bleven bygget i det 11 århundrede af jarl 
Rognvald Brusesson, kong Olaf den helliges fosterson. Efter 
denne 2eldgamle kirke nxvnes endnu det landsogn, som brer 
tu l Kirkwa, »St. Ola's parish».3  

I Orkneyinga saga omtales en nu forsvunden jarleborg 
(jarlabii) i Orfir (det sydvestlige Mainland) og en op tu l denne 
stodende kirke. Beliggenheden af disse blev forst fastslået ved 

Byens ae 1 dgaml e navn Kirkjuvågr tyder på at der allerede ved 
nordboernes forste ankomst dertil har stået en kirke; men dette har i 
så fald want en keltisk kirke. 

DIETRICHSON, Monumenta Orcadica. 
Blandt andre orknoske minder om kong Olaf den hellige kan 

no3vnes »the market and fair of St. Ola», det gamle navn for oernes 
hovedmarked i Kirkwa, som nu kaldes »the Lammas market» og holdes 
årlig på den fOrste tirsdag efter den 11 august. 
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udgravninger, ledede af A. W. JOHNSTON i 1900 og 1901 i nr-
heden af det nuvwrende »Bu»: the Bu o' Orfir. Nsermere be-
skrivelse findes i »Saga-Book of the Viking Club» for 1903. 

Indeholder Shetlandsoerne mangb forhistoriske mindesmmrker, 
både keltiske og nordiske, så gmlder dette i nok så hoj grad 
Orknoerne, hvor man — fil trods for den stmrkt fremskredne 
opdyrkning af jorden — på sin vandring idelig stoder på grav-
bOje, underjordiske stenkamre eller »Piktehuse» samt ruiner af 
brochs (store runde stentårne, så kaldte Pikteborge), nu for 
storste delen overgroede med grms. Dog har Orknoerne intet 
sidestykke tu l den hoje og temmelig fuldkomment bevarede 
Mosoborg på Shetland. Et imponerende og ret enestående 
mindesmmrke fra Orknoernes fornordiske eller keltiske (piktiske) 
tid er de to stenkrese, »the standan stens», i Stennes ved id-
son »Stennes 'och» vestlig på Mainland, krese af 'loje, opret 
stående stene, af hvilke nogle når tre gange en mands hojde 
eller derover. De menes at have dannet led i et mldgammelt 
soldyrkelsessystem.1  Endnu sent i det 19 århundrede kaldtes 
ifolge Tunoa (»The Orkneys and Shetland») den sydostligste af 
de to stenkrese (den mindste i omfang, men indeholdende de 
hojeste stene) »månetemplet», den nordvestligste og i omfang 
storste (the ring o' Broger) »soltemplet». Noget udenfor (nord 
for) stenene i den forst nmvnte kres (månekresen) stod en lig-
nende sten, kaldet Odinsstenen (»the sten o' Odin»), med en åb-
ning twers igennem midten; den blev desvmrre sammen med 
nogle andre stene i kresen odelagt i 1814. Gennem ojet i Odins-
stenen gav trolovede hinanden håndslag og mgteskabslofte, et 
»tie som blev anset for helligere end det i selve kirken givne. 
Spmde horn, som blev stukne igennem stenens oje, vilde ifolge 
folketroen aldrig blive lamme eller vmrkbrudne. At stenene har 
vret rejste for nordboernes ankomst, fremgår ikke blot af 
kresenes konstruktion, som er keltisk, men også af selve navnet 
Steinsnes i Orkneyinga saga, det nuvxrende Stennes. De 
nordiske nybyggere har n2evnt stedet efter dette dets mest 
karakteristiske kendem2erke. Til stedets egen jordbundskarakter 
passer navnet ikke. 

Dette sporgsmål er blevet gjort tu l genstand for indgående 
undersogelse af ismer MAGNUS SPENCE, Deerness, Orknoerne. 
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Tt ved den syclostligste af disse krese er hojen Meshou 
[fashau], ahnindelig skrevet Maeshowe, en stor opkastet hej, 
som blev åbnet i 1861 og viste sig at indeholde et stort sten-
kammer med tre mindre kamre ud tu l siderne. Denne hoj synes 
at vxre den samme, som omtales i Orkneyinga saga under 
navnet Orkahaugr og som i det 12 århundrede (1152) blev brudt 
op af Jorsalafarere, der sogte efter skatte. Brydningen af hojen 
omtales i en af runeindskrifterne på hovedkanarets vwgge (hojen 
kaldes her Orkahaugr).1  Lwnge for hojen blev åbnet, gik der 
mfflrkelige sagn blandt almuen om en vxtte, som beboede den 
og som almindelig blev kaldet the hogboy. Dette navn har 
intet at gore med engelsk hog (ungt svin, provinsielt og orknosk: 
'får i sit andet år') og boy (dreng), men er oldnordisk haughtii 
'hojbo, höjvsette, &selning som har tilhold i den hoj, hvori han 
er begravet'. Det 'var for en stor del disse gamle »hogboy»-sagn, 
hvoraf de fleste dog nu er tabte, som gav stodet tu l åbningen af 
hojen ved at samle opmaarksomheden om den. 

Af de i Orkneyinga saga omtalte hovdinger lever endnu 
enkelte i den orknoske almues minde og på dens lxber. Forst 
og fremmest den hellige Magnus, jarlen, oernes gamle skyts-
helgen, om hvem endnu enkelte trwk fortxlles, som ikke er 
omtalte i selve sagaen, isxr i tilknytning tu l visse steder, f. eks. 
lxgedonaskilden 	weil i Birsa (det nordvestlige Mainland), 
en kilde som han på en vandring drak af og indviede; ligeledes 
Mans' sten i Birsa, ikke langt fra kilden: denne sten gik han 
forbi på samme vandring. En hvilkensomhelst ugift person, 
som går forbi denne sten, skal ifolge gammel overlevering få 
den 	tu l xgte, som hans eller hendes hu står tu. Det sted (en 

1) 	Med bensyn tu l uavnene Meshou og Orkahaugr skal anfores, 
at på oen North Ronaldsay (den nordligste af Orknoerne) findes Houame 
[hou-ante.] og Home som navn på en gammel gravhoj eller opkastet 
jordhoj. Dette synes at vasre samme navn som Meshou med sammen-
stetningsleddene i modsat orden. Også andre eksempler haves på fore-
komst af me i navne på jordhoje. I Deerness (det ostlige Mainland) 
findes Hou horkes eller horkis [hm hdrkes] som navn på en gammel 
opkastet jordhoj (gravhoj). Dette kunde va3re Orkahaugr igen med 
leddene i modsat orden, oro er i forfatterens »Sbetlandske Stednavne» 
(Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1901) forklaret som et gammelpiktisk 
ord for »hoj». Skulde me have en lignende oprindelse? 
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dal) på oen Egilsay, hvor jarl Magnus blev drfflbt af sin fr2ende, 
jarl Håkon Pålsson, påvises endnu i nxrheden af den efter ham 
opkaldte indso Mans' loch. Magnuskirken på Egilsay, der endnu 
står som en vel bevaret ruin, er i sin oprindelse xldre end jarl 
Magnus' tid. Dens stilart er keltisk (irsk), og den må tilskrives 
irske Culdeeprxster, om hvilke der endnu findes adskillige minder 
på oerne. 

Den store viking Sveinn Åsleifson mindes og omtales endnu 
jxvnlig blandt almuen under navnet Swain, skont hans mange 
i sagaen omtalte bedrifter synes glemte. Hovdingen »Kolbeinn 
hritga» på oen Vigr, det nuvxrende Wire, er i folkeoverleveringen 
bleven til en rise eller jxtte, som har slynget store klippeblokke 
over på nabooerne. På Rousay, sagaens Hrölfsey, findes en 
Kobbi Ru's sten, opkaldt efter ham, og i Evi på nordsiden af 
Mainland (overfor Rousay og Wire) findes en sten af samme navn 
samt to klippefordybninger, kaldte Kobbi Ru's footmarks. Et 
sted med en nu overgroet gammel ruin på Wire kaldes endnu 
Kobbi Ru's castle og synes at have vxret denne Kolbeins borg. 

På oen North Ronaldsay, den nordligste af Orknoerne, 
sagaens Rinansey, er bevaret en overlevering om en »dansk» 
kongeson, som blev dr5ebt og begravet der. Den lille hoj, hvor 
den såkaldte »king's son of Denmark» siges at ligge begravet, 
bxr navnet Versabrekk [veer-sabrcek•]. Den omtalte kongeson 
må vare jarlen Halvdan hålxg (hojben, langben), en af kong 
Harald hårfagres ~ner, der ifolge Orkneyinga saga blev droebt 
på Rinansey af jarl Einar, som tog blodhEevn over ham for 
mordet på Rognvald Morejarl, Einars fader. Norge og Danmark 
blandes i Orknooverleveringerne idelig sammen. 

Dunkle minder om nordboernes komme til orne og om 
deres kampe med den xldre keltiske (nfflrmest piktiske) befolk-
ning lever endnu i enkelte sagn på almuens lxber, således i 
Deerness-sagnet om kampen mellem landtrolden og havtrolden, 
hvilken sidste efter sigende kom offra, fra hinsides havet til 
Deerness (den ostligste del af Mainland), for at koempe med den 
orknoske landtrold. Denne sidste står som reprxsentant for 
Orknoernes fornordiske befolkning, medens havtrolden er de 
nordiske vikinger, som kommer for at sxtte sig fast på orne. 
De to troldes eller jxtters grave vises endnu i Deerness, og den 

• 
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ene grav er bleven udpeget som bavtroldens ved de mange 50-
snegleskaller, som er fundne i den.1  På oen Rousay fortaltes 
ifolge DUNCAN ROBERTSON, Kirkwa, at de forste vikinger, som 
kom 	tu l oen, ikke turde lande på grund af en m2engde alfe- 
eller troldlignende vaasener, som stod for dem med skinnende spyd. 

2. 

Af den, nordiske folkestammes og sprogstammes forskellige 
skud har ingen måttet friste ublidere skaabne end de på Shet-
land og Orknoerne, landsdele som tidlig blev losrevne fra for-
bindelse med det moderland, Norge, hvorfra de i overvejende 
grad var blevne bebyggede. Det af nordboer (nordnixnd), for en 
stor del fra Orknoerne, delvis bebyggede Caithness blev endelig 
underlagt Skotland i det 14 århundrede — det havde allerede 
tidligere, isfflr i det 13 århundrede, vaaret et tvistens aeble mellem 
Norge og Skotland. Dette bragte Orknoerne under en mere 
direkte påvirkning fra Skotland. Disse oer og Shetland blev 
så i 1469, efter Danmarks og Norges forening, pantsatte af kong 
Kristian I til den skotske konge Jakob III i steden for medgift 
tu l forstwevntes datter Margrete ved hendes giftermål med kong 
Jakob, og derved mistede ogrupperne, som i ovrigt allerede i 
omtrent et århundrede for pantmettelsen havde vxret styrede af 
skotske jarler, meget af det rygstod, som de havde haft i Norge. 
I det 16 århundrede begynder en systematisk undertrykkelse af 
den shetlandske og orknoske almue fra lensherrernes og jarlernes 
side, som forer tu l odelsgodsets fortabelse og befolkningens fuld-
komne af hxngighed af deres lensherrer og lorder. I stedse 
stigende tal strommer skotter ind til orne. Ogruppernes sprog 
og ~der vedblev dog at leve. Sproget holdt sig, skont efter-
hånden mindre og mindre rent, i omtr. halvtredje århundrede 

1) Et lignende eksempel på hvorledes to ktempende here i tidens 
lob, da selve begivenheden kom tu l at ligge fjternt, er blevne omskabte 
tu l to ka3mpende jaatter, haves på Ostero blandt Feroerne i sagnet om 
jetterne Borgarin og Kldrarin, af hvilke den sidste besejrede den forste. 
Ved Skålefjorden på Ostero er to fjelde, ~ute Borgarin og Klörarin. 
På dette samme sted, lige indenfor Skålefjorden, fandt i det 13 år-
hundrede en stor kamp sted, i hvilken Erling, .kong Sverres foregivne 
son, »Borgarin», led nederlag, da han kom med en i Norge samlet her-
styrke for at underlegge sig Feroerne. 
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efter pantmettelsen, lidt kortere på Orknoerne, lidt lxngere på 
Shetland. Bertil bidrog den lose forbindelse med det ovrige 
Skotland og den omstxndighed, at handelsforbindelsen mellem 
Ogrupperne (isxr Shetland) og Norge vedligeholdtes. Også slfflgt-
skabsforbindelser imellem ogrupperne (isfflr Shetland) og Norge 
var levende endnu i et århundrede eller lffingere efter den po-
litiske adskillelse og bidrog sit tu l at ogrupperne endnu efter 
midten af det 16 århundrede ikke var blevne synderlig mere 
angliserede eller skotske end tidligere. Men gradvis trxnger 
nu engelsk sprog, i dette tilfffilde lavskotsk, ind og blander sig 
i stigende grad med ogruppernes nordiske dialekter, en udvik-
ling som går side om side med almnens underkuelse. 

De undertrykkelser og udsugelser, som de skotske jarler på 
Orknoerne og Shetland, isxr i den sidste halvdel af det 16 og 
begyndelsen af det 17 århundrede (Robert og Patrick Stewart), 
gjorde almuen tu l genstand for, Mede og svxkkede dens mod-
standskraft.' Skont ved pantswttelsen i 1469 det vilkår blev sat 
fra Danmarks side, at ingen xndringer måtte finde sted i oernes 
gamle love og vedtfflgter, ser vi dog allerede i det 16 århundrede 
jarlerne i fxrd med at omkalfatre alt bestående, xndre (d. v. s. 
Oge) mål og vxgt, forhoje mere og mere alle skatter og afgifter, 
og for bedre at kunne udfore dette afskaffe ogruppernes overste 
folkevalgte institutioner fra gammel tid, isxr lagtingene, og i 
disses sted egenmaagtigt oprette nye lagting, bestående af jarlernes 
egne håndlangere. Vi ser jarlerne ved de nye lagtings hjffllp i 
fxrd med at fravriste bonderne deres odelsgods under forskellige 
påskud, for småforseelser el,ler påduttede forbrydelser; og af dette 
gods uddelte så jarlerne igen tu l deres folgesvende til gengxld 
for udforte eller forventede politiske tjenester. Bonderne sank 
med 	nogle få undtagelser, isxr på Orknoerne, ned tu l små- 
forpagtere under disse laird'er, tu l hvem de blev helt prisgivne. 

Efterat Patrick Stewart var bleven henrettet i Edinburg for 
sine forskellige misbrug af magten (deriblandt hojforrxderi), blev 
forholdene tåleligere, skont oboerne ikke fik nogen af deres tid-
ligere rettigheder tilbage. Forst efterat de landbolove var trådte 
i kraft, som var blevne foreslåede af den af Gladstone nedsatte 
»crofters' commission», oprandt der lysere tider for Shetlands og 
Orknoernes befolkning. 
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Den forkuede tilstand, hvori de to ogruppers almue blev bragt 
socialt og okonomisk i det 16 og 17 århundrede, kom også tul 
at virke på den måde, at den undergravede de gamle dialekters 
modstandsevne overfor magthavernes sprog. Der blev ikke ned-
lagt noget forbud imod, at almuen talte oernes gamle sprog »norn». 
Det var ikke edikter, ikke direkte forholdsregler som gjorde det 
af med dialekterne. Lxngere tids underkuelse havde drxbt selv-
stxndighedstrangen og avlet slovhed. Alle embedsmwndene var 
fremmede og havde ingen interesse af at v2erne om oernes gamle 
sprog; tvsertimod gjorde den puritanske gejstlighed sit bedste 
for at udrydde kwdedansen, kvaddansen, med den dertil horende 
litteratur: kvadene. Den socialt set gennemgående hojere stående 
fremmede kaste på oerne så kun ned på almen og dens sprog. 
Det officielle sprog var udelukkende lavskotsk eller for kirke-
sprogets vedkommende rigsengelsk. Det var derfor naturligt, at 
almuen folie skyhed ved at bruge sit eget sprog overfor de frem-
mede og tilegnede sig det lavskotske, som den i samkvemmet 
med ovrigheden måtte både forstå og bruge. Og da skotter 
vedblivende og i stadig voksende tal bosatte sig på Orknoerne 
og Shetland og derved dels sikrede det fodfxste, dels forogede 
den wegt, som lavskotsken havde fået, så var udviklingens gang 
dermed uigenkaldelig bestemt. Nom, talt af en fåtallig og under-
kuet almue, måtte vige i den ulige tvekamp. 

Når de gamle dialekter til trods for alt dette dog holdt sig 
så lxnge som de gjorde, og når der efter deres undergang som 
selvstxndige sprog den dag idag er bevaret et meget stort pro-
centtal af deres ordforråd (c. 10,000 nor-ord på Shetland, noget 
mindre på Orknoerne) i de på begge ogrupper talte lavskotske 
dialekter, da skyldes dette dels vanens sej hed, almuens naturlige 
vedhxngen i indbyrdes samtale ved det sprog, hvormed de unge 
var opvoksede og som stod deres hjserte nfflrmest, dels disse 
sprogs udtryksfuldhed og rigdom på synonymer og tankeafskyg-
finger i udtrykkene, fint afstemte udtryk, som i mange tilfaelde 
ikke fandt fuld dEekning i det fremmede tillxrte sprog. 

Det er i grunden forst den helt moderne skolegang, hvorved 
ungdommen får så grundig undervisning i engelsk, der har bragt 
fart i disse af nordisk endnu så stxrkt prxgede dialekters angli-
sering, så at deres lokale sxrprxg nu udviskes efter en langt 
hastigere målestok end tidligere. 
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Både Shetlxnderen og Orknoboen adskiller sig endnu, ikke 
blot ved ordforrådet, men også ved ton efaldet — den musikalske 
akcent, der rober nordisk oprindelse — stserkt fra skottens. 
Enkelte steder på Orknoerne, således på orne Sanday og Rousay, 
findes et stxrkt syngende tonefald, ofte med sxtningsudgang i 
hoj diskant, smrlig udpraeget hos kvinderne og mindende meget 
om vestnorsk tonefald, mere end det shetlandske gor det. Det 
shetlandske tonefald er gennemgående jxvnere og mindre ud-
prxget syngende, lignende det hemske. 

Nom, en sammentrukken form af norrona, eller norse, er 
det nav' n, hvorunder de gammelnordiske dialekter på Shetland, 
Orknoerne og i Caithness har vaeret almindelig kendte. Sam-
tidig er imidlertid et andet navn overleveret for Norndialekten 
på Orknoerne, nemlig Danska tung, Danska tong, det er »dansk 
tunge», den xldgamle fxllesbenrevnelse for de nordiske landes 
sprog, og dette nåvn er i mands minde blevet brugt af OrknO-
boere, sxrlig på de nordlige ger, om den i tidligere tid og endnu 
så sent som i det 18 århundrede talte dialekt (udtrykket bruges 
bl. a. af DENNISON i indledningen tu l hans »Orcadian Sketch-book», 
skreven i oen Sanday's dialekt). 

At Caithness-norn blev den forste af de tre ntevnte nor-
dialekter, som bukkede under for lavskotsken, er kun naturligt, 
både af historiske og geogeafiske grunde. Dog er der — som 
det kan sluttes af bemrkninger hos xldre skotske forfattere, 
der• har givet beskrivelser af de tre landsdele — mindre forskel 
i tid på norns forsvinden som selvstxndigt sprog henholdsvis i 
Caithness, på Orknoerne og på Shetland, end man kunde vfflre 
tilbojelig tu l at tro. På Shetland må norn regnes for at vxre 
på det nxrmeste uddodt som selvstwndigt sprog omkring midten 
af det 18 århundrede (tabt må det siges at vxre på det tids-
punkt, da Hildinakvadet blev optegnet af Low på oen Fula i 
1773); på Orknoerne er det uddodt eller på det nsermeste så i 
begyndelsen af det 18 århundrede og i Caithness i det 17 år-
hundrede. Når her siges »uddodt», må dette i henhold tu l det 
foran benuerkede ingenlunde tages bogstaveligt. Udtrykket må 
forstås således, at for det forste er norns bojningsformer og bej-
ningsendelser borte eller kun bevarede i forstenet tilstand, og 
dernxst er de i talen idelig tilbagevendende småord og storste- 
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delen af det almindeligste dagligdags ordforråd borte, fortrangt 
af lavskotsk. En sammenhangende tekst i rent norn blev ikke 
engang for henimod halvandet hundrede år siden forstået på 
Shetland (tankes kan her på Fulavisen). Der har dog varet en 
temmelig lang overgangstilstand, i hvilken både det 'gamle og 
det nye var omtrent ligelig reprasenteret, det nye dog, som alt 
antydet, isar ved de almindeligste og i daglig tale oftest brugte 
ord og derfor givende sproget mere og mere karakteren af en 
lavskotsk dialekt. Endnu i begyndelsen af det 19 århundrede 
havde sproget på Shetland, isar på oerne Unst (det nordlige 
Unst) og Fula, en så gammeldags karakt6., at det blev kaldt 
for nor, og noget lignende var tilfaldet på Orknoerne i ind-
laridsognet Harra på Mainland og på oen North Ronaldsay. 

At norn som selvstandigt sprog dog må vare uddodt tid-
ligere på Orknoerne end på Shetland, bliver tydeligt forst og 
fremmest af den omstandighed, at medens der på Shetland endnu 
findes bevaret ikke få sammenhangende brudstykker i nor, 
ofte meget mishandlede reminiscenser af samtalestumper, en del 
visesturnper, gåder, borneramser samt et par ordsproglige tale-
'nåder, er der så at sige intet tilbage på Orknoerne af denne 
art (et par uforståelige brudstykker af tvivlsom oprindelse ser 
jeg her bort fra). Dog findes der et markeligt vidnesbyrd om 
at der endnu i det 18 århundrede har vant sange i norront 
eller delvis norront sprog på Orknoerne. I 1814 foretog WALTER 
SCOTT en mej se tu l disse oer og Shetland, på hvilken han samlede 
materiale tu l sin novelle »The Pirate». I en anmarkning »Norse 
fragments» tu l et stykke i novellens tekst fortaller SCOTT, at en 
hr. BAIKIE fra Tankerness, orknosk jordejer, bosiddende i Kirkwa, 
ved denne lejlighed oplyste ham om at en nylig afdod prast 
på North Ronaldsay havde forsikret BAIKIE, at beboerne på 
denne ø endnu sang et kvad i det norrone sprog, kaldet »The 
Magicians» eller »The Enchantresses) (troldkvinderne) med en 
nyere titel. Prasten var kommen til kundskab herom på folgende 
måde. Han oplaste for nogle North-Ronaldsay-mand THOMAS 
GRAYS ode »The fatal sisters» (skabnegudinderne), en fri over-
s2ttelse af digtet hos TH. BARTHOLIN, som gengav Darradsangen 
(i slutningen af Njåls saga) om valkyrjerne, som vaver den 
blodige Vanr, et varsel om den store kamp ved Clontarf i Irland 
1014, hvor det nordiske herredomme i Irland fik et knak. 
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Efter ophesningen sagde tilhorerne, at denne sangs indhold 
kendte de godt og at de ofte havde sunget en sang i norront 
sprog om det samme xmne, også for prwsten selv, når han havde 
bedt dem om en prove på deres sange i det gamle sprog (men 
det havde prxsten altså ikke forstået). Desvxrre blev dette 
gamle North-Ronaldsay-kvad eller hvad der var tilbage af det 
aldrig opskrevet og synes nu at vare ganske tabt. Det kunde 
vxre blevet et vxrdigt sidestykke fra Orknoerne til det shet-
landske Hildinakvad. Selvom det sprog, hvori sangen om »trold-
kvinderne» blev sungen, har vret blandet, kan vi dog af det 
her fortalte slutte, at norn på Orknoerne — i alt fald på North 
Ronaldsay, hvor det levede hengst, og enkelte andre steder, isxr 
i indlandsognet Harra på Mainland — ikke kan vwre uddodt 
ret lxnge for nom på Shetland, til trods for at ingen sammen-
hxngende prover nu mere findes på Orknoerne således som på 
Shetland. En ganske lille forskel i tid, omfattende blot et enkelt 
sl2egtled, kan have weret lang nok til at alle sådanne literatur-
stumper i dette tidsspand er blevne bortfejede. I deres sidste 
levetid har de sikkert vret staarkt forvanskede og ikke eller 
kun delvis forståede. 

De omtalte shetlandske literaturstumper i norn blev — hvad 
enten de var oprindelige borneramser og vuggeviser eller ikke — 
i den sidste tid af modrene fremsagte som visseluller over spxde 
bom, og på indholdet blev der sjx1den ofret en tanke. De blev 
da også kan svagt eller slet ikke forståede af selve dem, som 
fremsagde disse brokker. Hvad det gjaldt om var blot at få 
barnet til at vare roligt i vuggen eller sove. Der tillagdes norn-
ramserne en vis magisk virkning, som lavskotske og engelske 
ramser ikke ejede, fordi disse sidste var for Jet forståelige 
— de var jo i almuens eget sprog — medens der hvilede et 
mystisk skwr over det forsvundne nor. Det er den samme 
mystik, som forårsagede, at da norn uddode som almindeligt 
samtalesprog, blev det delvis bevaret af bådfiskerne på Shetland 
og Orknoerne, isxr den fkste ogruppe, som et tabusprog, talt 
ude på havet til wern imod de frygtede havveetter og for at 
sikre en heldig fangst. 

Nom var også det sprog som heksene bragte på Shetland 
og Orknoerne i deres trylleformularer og besvxrgelser. De be-
varede og i tryk udgivne forint'. over Orknohekse i det 17 år- 
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hundrede viser, at disse har gjort brug af det gamle sprog. Der 
forhandles i retten blandt andet om hvad vedkommende heks 
har ment med det eller det udtryk i nor. 

Kun en eneste satning af en gammel orknesk heksebesvargelse 
er nået ned tu l vor tid, nemlig Ta'r a' gort [h-trad-143 omsat 
i oldnordisk: »fat er alt ggrt» (det er alt gjort eller fuldbragt), 
et udbrud af heksen »Kada» (Katherine Craigie) på sen Rousay, 
medens hun rerte om i en karne for at volde en båds under-
gang på havet. »a'» er sandsynligvis den lavskotske form af 
engelsk »all».1 	 • 

Af en gammel formular imod hovedpine, i et underligt 
blandingssprog (norn og latin med tilsatning af engelsk), er 
bevaret en lille stump på oen Westray: »the rinji [riyi] i' the 
tangvangels [tayvan-als] i' the caput», det er: smerten i hovedets 
tindin ger. tangvangei er nu ganske foraldet; det er oldnordisk 
punnvangi 'tinding'. Ferste led tang i den orkneske form er 
dannet ved tiljavning efter vang. rinji bruges endnu i betyd-
ning 'stikkende smerte, verk' og må sattes i forbindelse med, 
norsk rina v. a) indvirke på (oldnord. hrina), b) smerte, 
stikke. 

3. 

Stor betydning for studiet af nordisk sprogvidenskab får 
disse norn-sprog eller rettere de elementer af disse sprog, som 
er bevarede i de på Shetland og Orkneerne talte lavskotske 
dialekter, dels a) derved, at de indeholder en del ordstof, som 
ikke er overleveret i oldnordisk eller i nyere nordiske sprog, 
omend stammebeslagtede ord vd l findes i disse (paralleler, som 
mangler i nordisk, kan undertiden findes i angelsaksisk, moeso-
gotisk, tysk), dels b) derved, at mange nor-ord findes i betyd-
ninger, som supplerer de i oldnordisk og nyere nordiske sprog 
forefundne betydninger og tildels er teldre end disse. Og hvad 
ordformerne angår, fortjener det at bemarkes, at shetlandsk 
norn står på et aldre trin end det overleverede oldnordisk med 
hensyn tu l bevarelse af de aldgamle germanske prafikser bi-
og ga-. 

1) Sa3tningen blev mig mundtlig meddelt på Rousay af hr. kandidat 
Hugh Marwick. 
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Interessant er det at iagttage både for Shetlands, Orknoernes 
og Caithness' vedkommende den ved engelsk (lavskotsk) sprogs 
magtige indflydelse på norn-sprogene opståede udviklingsgang 
og sammenblandingsproees, de betydningsandringer, form-
andringer og lydsendringer, som norn-ordene ofte undergår ved 
denne meget starke påvirkning, således at de kommer tu l at 
indeholde elementer fra begge sproggrupper. Undertiden får 
optagne lavskotske ord sendret betydning efter tilfaldig ens-
lydende nordiske ord (se f. eks. bambusel og bambus i forf.'s 
shetlandske ordbog; lavskotsk bamboozle med betydningstilknyt-
ning tu l det nordiske 'at buse'). Nom evalos af oldnordisk 
efaiauss 'utvivlsom' (Utviks') får modsat betydning: 'tvivlsom', 
idet ordet opfattes som eval-ous med den engelske adjektiv-
endelse oas. Det oprindelig lenge i (i) bliver meget ofte tul 
tvelyden äi i norn•ord efter engelsk monster. Ofte kan dog, 
selvom de enkelte ord er blevne engelske (lavskotske), udtrykket 
i sin helhed vare oldnordisk. Af megen interesse er det også 
at studere udviklingsgangen i norn-sprogenes langsomme uddoen, 
at iagttage, hvilken art ord er bukkede under samt, så vidt det 
lader sig pre: i hvilken rakkefolge, og hvilken art ord er be-
varede, samt hvorfor. Her findes psykologiske momenter, som 
kan give os forklaring. 

Den bestanddel af det gamle sprog, som det forst er gået 
ud over, er boj ningsformerne, bojningsendelserne. Dernast for-
tranges de fieste af de alleralmindeligste ord. Blandt de ord, 
som har holdt sig langst og som for en stor del endnu er be-
varede, må fremhaves sådanne, som er af en mere saregen eller 
underordnet natur, sådanne som betegner underarter og udvik-
lingsstadier af forskellige levende vsesener eller som betegner 
livlose ting af et vist (lokalt) sserprxg, ord for gammeldags 
redskaber og bohave, isar af indenlandsk tilvirkning og tilsnit. 
Som sarlig righoldige grupper af endnu bevarede nor-ord kan 
desuden fremhaves: a) ord for vejrlig og vejrets (eller Boens) 
forskellige tilstande, b) de mange spoge- og spottenavne, isar 
til levende vasener, samt kale- og lokkenavne tu l mennesker og 
dyr (eller fugle), e) ord af humoristisk natur, som udtrykker de 
mange forskellige måder at bevsege sig eller te sig på, isar 
lojerlige manerer, lurvethed, sjuskethed i påkladning og vaesen, 
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,d) ord som udtrykker forskellige sindsstemningsgrader, isser vrede 
og gnavenhed. 

JOHN R. TUDOR har i »The Orkneys and Shetland» trfflffende 
karakteriseret hovedforskellen mellem Shetlxndernes og Orkno-
boernes livsvilkår således: Shetlxnderen er en fisker, som har 
en lille jordlod, men Orknoboen en småbonde, som har en båd. 
Shetlandsdialekten er derfor rigere end den orknoske på gamle 
udtryk henhorende tu l so og fiskeri. 

Medens for shetlandsk norn et sserlig karakteristisk trxk er 
de overmåde mange tabuord, for en stor del omskrivende be-
noevnelser, som bådfiskerne har bevaret og som tidligere blev 
almindelig brugte ude på havet (ved dybsofiskeri) for at sikre 
en god fangst — overtrsedelse af tabureglerne kunde odelxgge 
fiskefangsten — er dette element langt stxrkere tilbagetrsengt i 
Orknodialekten. Dette skyldes vd l for en vsesenlig del den om-
stsendighed, at den art overtro (f'rygten for havvffltterne), hvortil 
tabusproget var knyttet, forsvandt tidligere på Orknoerne end 
på Shetland, hvilket atter hxnger sammen med at Shetlsenderne 
er en mere udprseget fiskerbefolkning end Orknoboerne. 

Man kunde ifolge det her bemxrkede vente, at orknosk 
havde bevaret et storre antal nor-ord vedrorende jorddyrkning 
og agerbrug end shetlandsk; men dette holder dog ikke stik, 
isser fordi Orknoerne på dette område er blevne stserkt moderni-
serede, stxrkere end Shetland, og fordi.nye og tidssvarende red-
skaber (maskiner) forlxngst har aflost de gamle og primitive. 
Dog huskes endnu på Orknoerne f. eks. den gammeldags korn-
mejning med krumkniv eller segl og de hidhorende gamle ud-
tryk. Endvidere kan fremhxves, at den forseldede simple trseplov 
med enkelt håndfang endnu mindes bragt i Rakwik på oen Hoy, 
og de gamle navne (nor-ord) for dens enkelte dele er endnu 
ikke helt glemte. Også på Shetland er denne art plov nu for-
seldet, men mindes brugi på enkelte steder (Sulem i Northmavine, 
Conningsburg, Dunrossness). Den på Shetland endnu så al-
mindelige kessi, en af strå eller torrede skrseppestilke fiettet 
forselskurv, ofte brugt ved transport på hesteryg — samme ord 
som norsk kjessa 'fietkurv, vidjekurv' — er nu sjwlden på 
Orknoerne, hvor koerrekorsel har fortrxngt den. Også i Caithness 
var denne forselskurv tidligere almindelig under det samme navn. 

22-111091 Fästskrift till II. F. Feilberg. 
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På Shetland er det ikke ret läenge siden, at det såkaldte. 
rigga-rendal- eller run-rig-system, en art jordfxllesskab, blev 
opgivet. Det bestod den, at de små afgräensede strimler ager-
land og grfflsland, med et lavskotsk ord riga, hvori en mellem 
flere forpagtere eller fxstere udstykket lod var delt, gik på om-
gang imellem disse, for at ingen skulde blive forurettet på grund 
af stykkernes uensartede kvalitet. Ombytning af stykkerne 
skete hvert år. Hver enkelt af disse agerstrimler gik under sit 
sxrlige navn, og endnu den dag idag er tusinder af sådanne 
smånavne, så godt som alle i nor, bevarede. På Orknoerne er 
dette jordfxllesskab blevet opgivet tidligere end på Shetland; 
der findes langt herre orknoske navne af denne art. De fleste 
af disse er optegnede i sognet Harra på Mainland, det eneste 
sogn hvis indbyggere, de såkaldte »lairds o' Harra» (»the hundred 
lairds»), endnu — som navnet viser — ejer deres jord som ode. 
Ellers er Orknoboerne så godt som alle forpagtere og fxstere 
ligesom Shetlxnderne. 

På Shetland findes endnu som på Fxr0erne fsellesskab for 
fåregrsesgangenes vedkommende i udmarken. Fårene går frit 
om og er alle mxrkede på forskellig måde i orerne, for at hver 
ejer kan genkende sine får. Derfor er de gamle fåremserke-
navne endnu i brug på Shetland. På Orknoerne er dette fxlles-
skab bortfaldet; hver har sine fåreparker, og fårene mxrkes 
derfor ikke. Dog er endnu den tidligere fffillesgräesning i ud-
marken i minde, og adskillige af de gamle fåremwrkenavne er 
bevarede. På en enkelt 0, North Ronaldsay (den nordligste af 
Orknoerne), findes endnu en art fwllesskab med hensyn tu l fåre-
grfflsning. Her lever nemlig fårene for en stor del af den megen 
tang, som driver op på den flade strand. På grund heraf går 
de frit efter at vxre blevne maerkede, og de gamle navne er 
endnu i brug på denne 0. — På Shetland findes endnu den ind-
fodte fårerace, hvis vedligeholdelse på grund af racens fine uld 
er af så stor betydning for oernes uldvaretilvirkning. Disse får 
er forskelligfarvede med mange variationer i farvernes fordeling, 
og en m2ngde ord (adjektiver) af norron oprindelse, udtrykkende 
de forskellige afskygninger, er endnu i brug på Shetland eller 
mindes. 

De fleste af denne art ord er gåede tabt på Orknoern e, 
hvor den indfodte fårerace er forsvunden og en skotsk race, 
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ensfarvet hvid, er indfort. For hornkvwgets vedkommende er 
forholdet noget anderledes, og på dette område er det bevarede 
orknoske ordstof righoldigere. 

En sammenligning mellem det indsamlede gamle sprog-
materiale fra henholdsvis Shetland og Orknoerne viser, at der 
både leksikalsk og fonetisk har weret mindre forskel på disse 
Ogruppers nor-dialekter indbyrdes, end der har vxret f. eks. 
mellem shetlandsk norn og fwrosk eller mellem fxrosk og is-
landsk. Den leksikalske forskel, som nu trxder frem imellem 
shetlandsk og orknosk nor, har vel vxret endnu en del mindre 
i tidligere tid, da der i de sidste halvandet hundrule år er gået 
så meget tabt af det gamle almindelige ordforråd, som for storste-
delen må have vret fxlles for begge 0grupper. Alligevel er 
det urigtigt at slå deres gamle dialekter sammen i R, som f. eks. 
THOMAS EDMONSTON gor i sit »Glossary of the Shetland and 
Orkney Dialeet» (burde have heddet »Dialeets»). 

Både på Orknoerne og Shetland er der forholdsvis store 
forskelle imellem de enkelte egne og 0er for det bevarede old-
nordiske ordforråds vedkommende. Et ord kan were gxngs på 
ä sted, men enten ukendt eller ikke brugt i naboegnen eller på 
nabooen, hvor et andet ord er i brug tu l at betegne det samme, 
og så fremdeles. På denne måde findes ofte flere gamle be-
n2evnelser bevarede for en og samme ting. Det må fremhxves, 
at det er ganske srlig norn-ordene at dette gx1der, og stxrkest 
trteder det omtalte forhold frem i de shetlandske fiskeres tabu-
sprog. For la'vskotskens vedkommende er der ganske vist også 
forskelle af denne art tilstede imellem de forskellige lokaliteter 
på begge ogrupper, men ikke nr i det omfang, som er gueldende 
for nor, skont også mange lavskotske ord og udtryk er ved at 
blive forteldede i forskelligt forhold på forskellige steder, både 
på Orne og på fastlandet, vigende for det gennem skoleunder-
visningen st2rkt fremtnengende rigssprogsengelsk. Det skyldes 
i hoj grad det nys nxvnte forhold, at udbyttet af de foretagne 
undersogelser angående norn på Shetland og Orknoerne er blevet 
rigere, end man på forhånd havde turdet håbe; men det har 
vanskeliggjort og sinket disse undersogelser, idet det har nod-
vendiggjort idelig omrejsen fra sted tu l sted, således at der på 
en måde mätte begyndes fodra for hver egn eller 0, man 
kom tu. 
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4. 

Nogle eksempler skal hids2ettes, der kan tjene til at belyse 
dels afvigelserne mellem de to ogruppers bevarede oldnordiske 
ordforråd, dels de mange i snwvrere forstand lokale forskelle, 
dels rigdommen på enstydige eller omtrent enstydige ord. Der 
tages på dette sted ganske soerligt hensyn til Orknoerne, idet 
Shetland kun drages ind til sammenligning. 

En forstue, et bislag, kaldes på South Ronaldsay, den syd-
vistligste af Orknoerne, a forskel [farrskel], hvilket er oldnord. 
forskåli. På Shetland bruges navnet an dor, ander, onder, som 
er oldnord. anddyri. Undertiden bruges på Shetland obder på 
samme måde, men også i betydning 'dortrx, tvxrtrx over doren', 
svarende til oldnord. uppdyri og ofdyri. Orknosk odder [adar], 
oddersten betegner 'tvwrsten, flad helle over Oren', af oldnord. 
ofdyri. Orknosk tekkal [hr köl] (Birsa), en af de flade stene 
langs med tagskxgget på et hus, står for et *tak(k)el af old-
nord. *pakhella 'taghelle, tagsten'. I Dunrossness, Syd-Shetland, 
genfindes det samme ord i formen tahellek, hvorimod det nord-
shetlandske ord er ufs(a)hellek.1  

Ord for steivregn, småregn, tet fin regn: 
Orknosk. 2 	 Shetlandsk. 

ur [fr] (NO) 	 pjask [pjusk, pjåsk] 
isk [tsk] 	 fin fiEig] (Unst) 
dister [dtstar] 	 rag rag j 
fiss [fts] (El) 	 skobb [sköb] 
morr [mör(r)] og mur [mar] 	slag [slag] og slog [slog, slög] 
drogg [drög] 	 sogg [sög] 
rav [rav] og ravs [ravs] 	drogg [drög] 
ro [rå] 	 drosj [-dröA 
rogg [rög] 	 rod [råd] 
rus [rus], rusk [rösk], rust [röst] rusk [rösk] 

sloder [slödar] og slord [slörd]. 

i) Med hensyn til udtalen af de shetlandske ord henvises til de 
af forfatteren udgivne shetlandske arbejder. 

2) Forkortelser: NO = de nordlige oer. SO = de sydlige oer. 
H =-- Harra på Mainland. De nordlige oer i snwvrere forstand er: North 
Eenaldsay, Sanday og Westray med Papa Westray. 
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OrknefSk ur er oldnordisk ir n. 'fin regn, tågeregn' isk 
horer sandsynligvis fil norsk ysja v. 'mylre, drysse', hvormed 
jsavnfor norsk ysa, ysja 'twt dis eller tåge'. dister kan vare 
et *dyst-, omlydt form af oldnord. dust n. 'stov' (eng. dust); 
jxvnfor hermed norsk dysja v. 'regne meget fint'; men det kan 
også stå for et *disker og hore tu l norsk duska v. 'regne småt', 
duskregn 'stovregn', da der ved siden af rusk i orknosk også 
findes en form rust. Med orknosk rav og ravs jxvnfor norsk 
ravi n. 'skrab, affald. ravssa (adjektiv) bruges i orknosk i be-
tydning 'pjusket, uordenlig, med uredt hår'. Ganske den samme 
grundbetydning som rav, ravs har det om tak småregn i orknosk 
og shetlandsk brugte rusk. Orknosk rus horer vel sammen med 
norsk rjosa i betydning 'drysse, falde ned' (om stov), også 'gyse' 
(oldnord. hrjösa). rogg er det i danske og svenske dialekter 
forekommende rug, rog (dansk) og rugg (svensk) 'fin regn'. 
Shetlandsk rag brer tu l oldnord. raki 'fugtighed'. Orknosk ro 
horer sandsynligvis tu l oldnordisk hrj65a v., egl. 'rydde', i norsk 
rjoda a) udsprede, kaste, drysse, b) vrovle. Shetlandsk rod 
kan også afledes af oldnord. hrjöta (brugt i islandsk i betyd-
ning 'småregne'; jfr fmrosk rota lxt småregn'); men den orknoske 
form ro gor en afledning af hrj65a nok så sandsynlig. Orkn. 
morr horer ligesom shetl. morr 'bitte små ting' tu l oldnordisk 
*mor n. 'grums, noget småt', islandsk myrja 'dugregn'. Bertil 
horer også mur, der i orknosk tillige bruges om tut snefald 
ligesom i shetlandsk. 

Shetlandsk isk bruges ligesom is sxrlig om isslag eller kold 
'regn og er da sandsynligvis et gammelt *isa, forskelligt fra det 
ovennfevnte orknoske isk. 

En tyk kage, iswr bygkage, kaldes på Orknoerne alminde-
lig a snodi, snoddi [snadt]. Dette er sandsynligvis et oldnordisk 
*kno5a; norsk knoda 'dej klump' (oldnord. kno5a v. 'at 2elte'). 
En overgang kn -› sn i fremlyd kan påvises i orknosk nor, 
f. eks. i *snök, *snok 'fjx1dtop, odde' (nu kun som stednawn), 
oldnord. knjiikr. Den er almindelig i shetlandsk nor. På 
North Ronaldsay bruges snoddi i en anden betydning, nemlig 
'en lille og tyk eller klumpet skabning', egenlig vel: noget 
sammenknuget, sammensaltet. Fra Evi og Eynhallo (Orknoerne) 
er opgivet a grono [grono] i betydning 'tyk kage, isser havre- 
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kage'. Dette er en afiedning af oldnord. grjim 'gryn', i norsk 
(grjon) og farosk (grån) almindelig om fode tillavet af korn 
eller melspise. Både grono og snoddi genfindes i den norske 
sammensatning grjonknoda 'en stor dejklump'. Disse ord er 
ikke shetlandske. Det på Shetland almindelige ord broni for 
en byg- eller havrekage [norsk bryne 'brodskive, stykke kage'] 
er sjaldent på Orknoerne, hvor det hin er forefundet på de 
nordlige oer i formerne bruni [brum], bronjo [broyo] (North 
Ronaldsay) og bru.no  [bruno] (Westray). dävo [clii,evo] og drav° 
[Mo] (North Ronaldsay), en tyk kage, også brugt om en 
svulmende masse, f. eks. i udtrykket »hands, swollen like dovos», 
kan mulig vare oldnordisk dig 'krys, land, arsbalde'. 

På fiskeriets område skal fremhxves fangsten af den 
torskeart, som barer navnet sej. Den fanges i stor mangde tt 
ved kysten på dens yngre udviklingstrin, juden den soger ud tul 
havs, og har raange forskellige navne på de forskellige udvik-
lingstrin, isar fra det andet tu l det fjerde eller femte år — navne 
som veksler på forskellige steder. 

På sit forste stadium, det er: i sit forste år, kaldes sejen 
både på Orknoerne og Shetland almindeligvis sillek, på Orkn-
Oerne tillige i formen sillo [silo], isar på de nordlige oer og på 
vestsiden (Mainland).' Dette ord horer sammen med norsk svile, 
svllung 'lakseunge', is!. sllungur 'forelle, bakorred', farosk 
'lille rred'. På overgangsstadiet fra det forste tu l det andet år 
får sejen på South Ronaldsay (en af de sydlige Orknoer) navnet • 
kummek [komak], som vet snarest er lavskotsk comb, 
skont dette betegner fisken på et langt senere stadium (fem år 
gammel eller fuldvoksen). 

Det almindelige orknoske navn for sejen fra det andet år 
og opefter er ko5 	hvilket er et oldnordisk "kce6a af ''k66 
(isl. 1166 'fiskeyngel'); norsk kjoda 'orred'. På de sydlige Orknoer 
trader det på Shetland i samme betydning almindelige ord piltek 
[orkn. picitak], af oldnord. plltr 'dreng', i stedet for 1105. plltek 
omges ikke på de nordlige Orknoer, hvad man kunde have 

1) silo er på oen Sanday (en af de nordlige Orknoer) også blevet 
brugt som tabunavn i fiskernes sosprog for 'hellefiynder — altså et 
diametralt modsat storrelsesforhold. 
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ventet på grund af de nordlige oers ntere naboskab tu l Shet-
land, hvor koä, kod er sjfflldnere: oftest brugt om en på en vis 
måde tilberedt sej (liver-k.), på Yell undertiden om en middel-
stor «red [ko], ligesom norsk kjoda. Af samme stamme som 
ko6 er orknosk og eaithnessisk koääin [köin], sej fra middel-
storrelse op imod det fuldvoksne stadium. cuddie og cuddin 
bruges også på andre steder i Skotland dm sej. I Ayrshire be-
tegner efter JAMIESON cuddin. rod forelle. og kommer altså mer-
mere i betydning tu l norsk kjoda. 

Navne på sej fra fiskens andet og op ffi dens femte år: 
Orknosk. 	 Shetlandsk. 

nevkoä [noykoå] 
orvako5 [dr-va03] 
harberko5 har-barkilå• og 

harbokod har-bok -då. 
harbo [harboJ og harbin [harbin] 
vaäankoä[va ••einkoå•] og vanka' 

[vank,5å 
hardibag [har" dibag] 
dundi [doncli] 
belja [bela] 
koääin [köå en] 

hol-pfitek [hål pgltak] 
welsi (w.-piltek) [wcelpi 
belja, beli (b.-piltek) [beja, 

Uh] 
stivin. [stinn] 
drolin (droljin) [dr411n, dröJan] 
benki-piltek [beryki] 
kegga (kigga)-pfitek [b•ega] 
sjaferi-piltek og sjaper(t)-pil-

tek [gc-fari., jävar]. 

nov i nevko5 (North Ronaldsay) kan 'nere oldnordisk hnefi 
betegnende fisken på det stadium, hvor den begynder at 

blive buttet. orvakoä (North Ronaldsay) er sandsynligvis et 
gammelt *aurri5a-ko35a, hvis forste led er oldnordisk aurri5i 
'orred'. En sammensxtning aurridkjoda (aurekjoa, orgakjoa) 
findes i norsk i betydning 'ung orred'. harber (i harberkeiä: 
North Ronaldsay), harbin (South Ronaldsay) og harbo (Sanday) 
er sandsynligvis oldnordisk (oldnorsk) harpr, en slags fersk-
vandsfisk, anset for at v8Bre den samme som norsk 'harr, horr, 
stalling', en art laksefisk af mere afrundet form end orreden. 
vaäanko5 og vanko5 (Westray og Papa Westray) indeholder vel 
oldnordisk va5a v., brugt om fisk 'gå i stime', og om fiske-
stimer 'svomme i vandfladen' (således norsk vada, isl. og fxr. 
vaäa). belja og dundi (begge optegnede i Birsa, det nordvest-
lige Mainland) betegner fiskens buttede form: henholdsvis old- 
nord. belgr 	sk' og norsk dunt 'bylt', dunta 'fyldig og 
tett voksen kvinde'. Af mere usikker oprindelse er hardibag 
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(bragt på Ostsiden). Det indeholder vel snarere det nys nxvnte 
harr (horr) eller mulig en form af aurri8i end ordet hård. 

Som det vii ses af den ovenfor meddelte jwvnforelsesliste, 
er de orknoske og shetlandske specialnavne meget afvigende. 
Kun et er f2e1les, nemlig beija (orkn.), beli og belja (shetl.). 
Shetl. wasi er oldnord. v2I.si  'valse, cylinder', drolin er norsk 
dryle 'knippel' (fffirosk dr§lur knippe!- eller valseformet brod), 
stivin er "stYfingr (af oldnord. stårr 'stump'), f2erosk stYvingur 
'halvvoksen helleflynder'. 

Den fuldvoksne sej, oldnord. seiär, hedder på Orknoerne 
sea [.93b]; Shetl. se (Dunrossness, Sydshetland) og sed [söd]. 

I Harra på Mainland, Orknoerne, bruges pillers» [pel•arp-] 
i betydning 'lille orred', isxr. i flertal (pillersjess) om en samling 
meget små «reder. Forste led piller- genfindes i svensk (svensk 
dialekt) piller-unge 'lille barn', pilleri 'ganske lille'. sjo er 
sandsynl. norsk tjo n. 'hob af små tingester', bl. a. auratjo 
'vrimmel af småorreder'. På det vestlige Mainland bruges under-
tiden en form pillersju [pel•artsål i betydning 'hob af små og 
ubetydelige ting'. Ordet er ikke shetlandsk. 

Til at betegne den fedtglans, som den tu l fisken udkastede 
lokkemad frembringer på soens overflade, bruges på Shetland 
ordet ijumi, som er oldnord. 46mi 'glans, skin'. På Orknoerne 
udtrykkes det samme ved ordet ligni [km, layni], som er old-
nord. lygna, rolig piet på sons overflade. 

Blandt orknoske ord, som bruges k selen d e eller sp ogen de 
om bo rn, skal fremh2eves: 1) poll[poll]'barn', sjoeldnere 	[volt], 
iswr i flertal: the polis (polis) 'bornene'; af usikker oprindelse. 
Det kan hore sammen med norsk pyl 'en pog' eller med dansk 
(provinsielt, jydsk) pold 'en gris, et ungt svin'. Ordet er ikke 
shetlandsk. 2) pirren [pzr(r)an] 'barn' SO, boer i flertal the 
pirrens 'bornene'. Hermed jxvnfor faerosk pirra 'lille vesen, 
lille ting (genstand)', helst som sidste led i sammensaetninger. 
Beslxgtet er orknosk og shetlandsk piri adj. 	(alm.), 
norsk »pirre liten». 3) oro [aro] (Sanday) 'lille barn'. Ordet 
bruges også kollektivt om en hob af små ting. Dets stamme 
genfindes i orknosk orri [ör(r)t] 'lille bitte' (piri orri ting), shet-
landsk urek 'lille ting eller skabning', norsk or som prxfiks i 
f. eks. orliten adj. 'lille bitte'. 4) stodel [stöda] (Deerness, det 
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ostlige Mainland) 'lille barn'. Dette er vel oldnordisk stuifl 
'stotte, stolpe', eller et gammelt (oldn.) *stigull; jevnfor norsk 
stodl, stol 'stang, pind', staule 'stang, pind' og oldnordisk staull 
(sveinstauli) 'dreng, pog'; ikke shetlandsk. 5) grond [grand] 
(North Ronaldsay) 'lille barn'; egenlig 'stump, lille stykke', 
samme ord som norsk grand, dansk gran n. 'smule'; ikke shet-
landsk. 6) pilk [pietki, a pilk o' a boy en lille rask fyr (Orfir, 
det sydvestlige Mainland). Hermed j2evnfor bornholmsk *pilk 

dreng. Sjxldnere i shetlandsk: »pilkins [palkins] 
o' bairns». 

Snrlig orknosk i modstning til shetlandsk er a jirpo, 
jirpou [jecrpo, jdrpau] 'en stor og buttet pige' (Vestsiden), end-
videre a dundi 0' a boy — se ovenfor. jirpo (jirpou) er norsk 
yrpa = urpa 'tyk og tung kvindelig figur'. Sxrlig shetlandske 
er derimod giont og kadi om dreng, dokka, dokki og stolka 
om pige. 

En del oldnordiske ord er bevarede på Orknoerne som kxle-
nav n e for husdyr, isxr som lokkeord og tiltaleord til disse. 

Pil koen siges almindelig »itu [soku] eller sok° [soko], 
undertiden forkortet til sok [sok]. Egenlig 'sode ko'; j2vnfor 
norsk ,ku mi sobre (syytee) i lokkende tiltale til koen (se Ross 
under sot). På Shetland bruges, is2er på de nordlige oer, til-
talen sota lam til koen, i et dansk folkesagn: semor. 

Pil kalven siges blandt andet: a) piti [pita] eller pid [pid] 
(South Ronaldsay), b) kussak [kusäk] (Rakwik på Boy). piti, 
pid er norsk pit, pita 'lille tynd ting, lille skabning' (lille bitte 
fisk). kussak er oldnordisk kussa 'kvie, ko', norsk kugse 'kalv'; 
i shetlandsk kussi som lokkeord. 

Til lam eller får siges: a) ligesom i shetlandsk kiddi [kidi]; 
orknosk også kiddo [Mo]; b) kadi [kadi] (South Ronaldsay, 
Swona). kadi betegner i shetlandsk dels en ondskabsfuld fyr 
eller et uvornt barn, dels et moderlost lam, som tages hjem; 
oldnord. kati, lavskotsk eadie 'dreng'. 

Til grisen siges: a) patti [pata], patt [pat], paddo [pada], 
b) putti [putt], putt [put], c) gis (South Ronaldsay), d) kuts 
[Ic6tts7  (South Ronaldsay). patti o. s. v. er dansk patte i patte-
gris. I shetlandsk er pati, patti, patti-griee almindeligt navn 
for en ung gris, putti er norsk pute 'kid' eller putte 'tyk figur', 
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svensk dialekt putte 'lille dreng eller kreatur', dansk putte 'barn', 
'bone'. gis er kleform af ordet gris. kuts er samme ord som 
det ovenfor under kalvens navne omtalte kussak. 

Til h est en siges Bjugg [,og] ligesom i shetlandsk. Dette 
bruges også i engelske, srlig sydengelske, dialekter som tilråb 
til .en gris (shug! shuek! ehug!), og det er da tvivlsomt, om 
ordet kan henregnes til Dorn. Til et fol eller en ung hest siges 
undertiden putti [putt]; se ovenfor. 

Til hunden siges pis [pis]. På North Ronaldsay bruges 
piso [piso] som kselenavn til en hund, hvis rette navn man 
ikke ved. Ordet betyder egenlig en lille eller spred skabning. 
Jxvnfor norsk pise 'pusling, kat' og pis [piis] som lokkenavn 
til kat, samt fxrosk pisa 'sofugleunge'. I Caithness betegner 
peeser [pisar] en ung, ikke flyvefxrdig due. 

Til katten siges almindelig pusi, pussi [pust, pös(s)m], 
undertiden putti [putz] (Rakwik: by). 

Kan pusi, pussi som lokkeord til en kat vsere lige så vel 
engelsk som nordisk, så er puso, pusso [piso, påsso] som lokke-
ord til en ,ung s21hund (opgivet fra Evi, det nordlige Mainland) 
sikkert af nordisk oprindelse; jxvnfor dansk og svensk pus 
'lille dreng'. 

Til hon en siges: a) kotte [koto] (North Ronaldsay), kitto 
[keto] (Rousay), b) tikki [ttki, 	tikk [tik, tek]. kotte viser 
ved sin form hen til svenske dialekters kytta 'pige' (egenlig af 
finsk oprindelse). tikki kan hore sammen med norsk tikka 
'får'. I norsk bruges tiksa og i svensk tikkera som lokkeord 
til får. Begge de orknoske ord genfindes i shetlandsk (kitti, 
tikki), hvor de bruges på samme måde. c) putti, putt; dansk 
putte (bone); se ovenfor. 

Oldnordiske ord, som findes bevarede på Orknoerne i a fledet 
betydning eller i visse udtryk og forbindelser: 

'Barn' hedder i orknosk som i shetlandsk bairn, en lav-
skotsk form. På Shetland findes *bonn [bem], udviklet af old-
nord. barn, bevaret i nogle tildels forseldede sammenssetninger; 
*bjadni (Fula). På North Ronaldsay, Orknoerne, er en af old-
nord. barn udviklet form banno [bano] bevaret i sammenswt-
ningen banno-eorn 'en ganske lille kornstak'; »a eorn anda banno-
eorn» en stor og en lille kornstak. Jxvnfor fxrosk badn i 
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såtubadn, en lille hostak (såta). banno af barn findes på North 
Ronaldsay også i stednavnet Bannowatten, navn på en lille 
indso ved siden af en• storre. På lignende måde findes i norske 
stednavne Barnvatn bragt som betegnelse for en lille indso 
(vatn) ved siden af eller nr ved en storre. I Birsa (det nord-
vestlige Mainland) bruge fiskerne ordet bairn i betydning 'lille 
hoj' i moduetning tu l hog [kg] storre hoj, af oldnord. hau.gr  
en hoj. Det er dog nxrmest kan på soen at disse navn bruges, 
når fiskerne ved opsogelsen af et fiskemed bringe hoje i en vis 
stilling tu l hinanden for at fade medet. I stednavne er hou 
(hau, hu, höu) og ikke hog den almindelige form. Et af 
Birsafiskerne sogt med kaldes the Hauboin [haubåiw], hvilket 
må v2ere et gammelt *haug-barn, wevnt efter de to landnuerker, 
hvorved det findes: en storre hoj [baugr] og en mindre [barn]. 

»to say the boni [boni]-words» (Rousay), at sige sin aften-
bon. boni opfattes her som lavskotsk bonio 'kon, smuk', men 
er sikkert oldnordisk bån = bcen 'bon', også sammensfflt: bån-
or5, bcenaror5. 

skegg [skeg], af oldnord. skegg 'sk2eg', bruges nu kan om 
akseskwg på byg og i sammens2etningen skegg-peat kanttorv, 
det yderste stykke torv, som ved torveskwr stikkes forst af og 
kastes ned i grubens band (et andet navn for denne torv er 
boglo). Ved siden af skegg findes på" nogle steder (f. eks. 
North Ronaldsay) ordet bar [bar, bår], af oldnord. bar5 'br2em. 
rand, skxg'. 

Herto [hcerrto] betegner på Westray og Papa Westray dels 
en yndlingsko, egentlig »hjxrteko», dels en sort ko med en hvid 
piet (hjxrteformet piet) i panden eller omvendt. Den forste be-
tydning, som er bekrxftet af ffildre folk og gode hjemmelsm2end, 
svarer tu l shetlandsk jarta 'hjxrte', bragt i k2erlig eller venlig 
tiltale tu l mennesker. En form hert- [hceert] uden brydning 
findes i et shetlandsk stednavn Hertastakk, navn på en hjxrte-
formet og foroven tilspidset klippe i sylen. 

Oldnordisk eau& 'får' genfindes i orkuosk (North Ron-
aldsay) souani, sauani [setu-ant], betegnende et i konslig hen-
seende mangelfuldt udviklet hanfår; et oprindeligt *sau5-efni? 

anmark [anmaerk] og onmark [onmaerk], kreatur som er 
vanskeligt at holde styr på og som bryder over indhegninger, 
må vxre norsk andmarke 'kvaeg', egenlig: 'kvxg med swrligt 
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nixrke'? Shetlandsk almark i samme betydnmg som orknosk 
anmark synes at vxre et andet ord. 

the burekens [bur-dec:ens." pluralisform, betegner 'det sted, 
hvor man er vant til at have sin gang, hjemstavn, gammelt til-
flugtssted'. Ordet, som er optegnet i Deerness (det osflige Main-
land), svarer i betydning fil shetlandsk (NO) bonnhoga, egl. 
'barnegrxsgang', oldnord. *barnhagi, og til lavskotsk calf-
ground, egl. 'kalvegrund, kalvegrxsgang'. burekens er sand-
synlig norsk buraak eller burekkja: 'vej eller sti, hvor koerne 
have sin swdvanlige gang' (Aasen). -ens: bestemt artikel i pluralis. 

stron [stran] for *strond 'strand', oldnord. stund, med regel-
ret bortfald af det udlydende d, er bevaret i udtrykket »to gjong 
[dov] to the stron», om fiskernes hustruer og dotre eller andre 
pårorende: at gå til stranden for at mode de fra fiskeri hjem-
vendende bådfiskere og hjwlpe dem med at bringe fångsten i 
hus (South Ronaldsay). stron er her oldnord. stund og ikke 
engelsk strand; dette sidste er fremmed for den egenlige OrknO-
dialekt. Med hensyn til tab af udlydende d i nd sammenlign 
f. eks. blan [bland (NO) 'valle, blandet med vand', shetl. bland, 
oldnord. blanda; grin [grin]. grind [grind] et portled, åbning 
med lukke i et gxrde, oldnord. grind. På samme måde caith-
nessisk bron [bron] et halvbrxndt stykke torv, af oldnord. 
brandr. 

Hvor den oprindelige betydning af et ord er gået tabt i 
orknosk, har dette ved sammenlignende anvendelse gxrne fået 
en •mangfoldighed af tildels meget lose betydninger. Som et godt 
eksempel på et sådant ord skal n2vnes iviger [iir•iger], nu 
oftest oviger [or•iger], der bruges til at betegne hvadsomhelst, 
levende eller livlost, af kluntet form og lojerligt udseende. På 
oen Hoy (Rakwik) huskes det endnu af xldre nixnd som det 
gamle ord for Igelkxr, sopindsvin'. Det er da oldnordisk 
igulker eller igulker 'sopindsvin' (islandsk igul-, men fierosk 
igul- med kort i). 

Af oldnordisk e ord, som endnu er almindelige på Orka-
oerne, men sjffildne eller foraeldede på Shetland, kan fremhxves: 

boddo [Wo], i venlig tiltale til horn og unge mennesker, 
sjxldnere til helt voksne (til voksne siges helst glin, gillo, som 
er gaelisk gille 'karl, svend, tjener', også brugt i lavskotsk). 
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Fra Shetland (NO) er opgivet bodda i forbindelsen jarta bodda. 
Et forsog på forklaring af ordet er gjort i forfatterens shet-
landske ordbog. 

geiro [gceiro], kileformet stykke jord, også: stendysse; 
Shetlandsk ger i den forst anforte betydning; oldnord. geiri 
'vinkel, kile'. 

kwi [lowi] eller hwi [hwi], kwiti eller hwäl 'indhegning tul 
kreaturer'. Ordet bruges ofte j daglig tale og er yderst alminde-
ligt i stednavne. Oldnord. kvi. 

tibro [tibro] og tidbron [tabron, Ud-böl-ön] 'den flyvende 
sommer', bolgende bev2gelse i den varme luft nr ved jorden. 
Islandsk ti(5)brä bruges efter mundtlig meddelelse af BJÖRN 
MAGNUSSEN OLSEN på lignende måde. På Shetland er ordet kuu 
forefundet på oen Fetlar (NO) i formen tidbous (pluralis). 

os [os] 'åmunding, elvmunding', oldnord. öss. Fra Connings-
burgh, Syd-Shetland, er optegnet ossa-mooth. 

Undertiden er et oldnordisk ord bevaret på Orknoerne i en 
oprindeligere betydning end den, hvori det forekommer i shet-
landsk. Således betegner i orknosk vor [vör] almindelig 'vår, 
forår', selve årstiden, ligesom oldnord. vår. Shetlandsk vor be-
tyder 'vårarbejde, jordens bearbejdelse ved spadegravning om 
foråret' (f. eks. i udtrykket »to win de vor»). 

Af oldnordiske ord, som endnu i storre eller mindre ud-
strxkning bruges på Orknoerne, men ikke er forefundne på 
Shetland, kan fremhwves: 

1) Substantiven arkne, arknte [drkno] 'en stor sx1hund' 
(NO); oldnordisk erkn og orkn (orknselr), hos Fritzn. orkn. 

buna [bilna, buna] og buni [bånt, bunt], a) klxdedragt, 
kloadningsstykker, b) klovhests oppakning; ganske almindeligt 
ord; oldnord. blinaör 'bekkedning, udrustning'. I shetlandsk 
haves ordet i en nu forx1det sammensxtning klednabun 
bon'. I betydning b (klovhests oppakning) bruges i shetlandsk 
bands (pluralisform), et ord som genfindes i svenske dialekter 
i lignende betydning. 

gildro [galdro] a) snare, hilde (brugt om en art brydeleg. 
Orfir), b) sammenfiltret masse, filtret tilstand; oldnord. gildra 
'snare'. 

grand [grand] 'klipperev, banke, som soen ikke går over i 
flodtid'; oldnord. grandi 'sandbanke, grusbanke'. 
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hiblin [hiblin] 'hvidlåret ålekrage eller skarv' (Westray) = 
ffflrosk hiplingur. På oen Rousay kaldes denne sofugl lerbleddin. 
[lerbled•in], lerbledd [lerbled], det er 'den lårplettede', oldnord. 
*herblettingr, svarende tu l shetlandsk lorin, lorin-skarf af 
lor 'lår'. 

jammeis [jamals] (pluralisform), jsevnaldrende personer = 
oldnord. jafnaldrar, norsk jamaldrar. På Shetland bruges i 
denne betydning ilds, jilds, svatende tu l lavskotsk eildins. 

ogg [dg] 'fiskefinne', oldnord. uggi (islandsk, fxrosk, norsk). 
ritto [rzto] 'rotter, tretået måge' = tkrosk ryta [rita], is-

landsk rytr og ryta. Det shetlandske navn for rotteren er rippek. 
täinek [tdinak] 'stang, stykke tre, hvorpå småfisk (småsej) 

ophsenges tu l toning' (Deerness). Stangen lwgges over to fra 
vxg tu l vseg udspxndte reb. Oldnord. teinn 'ten, stang'. 

ok° [oko] og joko jo ko] 'ulk' (fisk), norsk ulk. 1 bortfalder 
i orknosk norn regelret foran konsonant; sammenlign i det 
folgende adjektivet om. 

V erb er: to fo [fe] i forbindelsen to fig [fig] and fo, at 
have travlt med puslerier, med ubetydeligheder; norsk fika 
'vimse, pusle', og fuda (nia) 'sva,nse, vrikke'. 

to harm [harm], »to h. efter ane», at efterabe en; oldnord. 
herma 'gentage, efterabe'; lavskotsk hairm 'idelig rippe op i noget'. 

Ad j ek tiv er: glad [glad], om ud: klar, skinnende, men 
tiden lue (North Ronaldsay); oldnord. glaör a) lys, blank, klar, 
skinnende, b) glad. 

oro [oro] gal, helt forstyrret, ude af sig selv = oldnord. 03rr; 

optegnet i Deerness (det 0stlige Mainland) i formen orek [orak]. 
om [om] 'olm', iswr om tyre = oldnord. 61mr. 
Orknosk dom-less, doma-less [damles, dom-ales.] 's10v, valen, 

energilos', må afiedes af oldnord. dåmr, norsk daam 'virkning 
på sanserne, smag, lugt'. På Shetland (Fula) er doma (duma) 
kun bevaret i et af bådfiskerne brugt tabuudtryk. 

Orknosk diggidu [dig-tdii'] i udtrykket »to rin diggidu 
around the skrus [skrfks], at lobe rundt imellem kornstakkene, 
le,ge skjul imellem kornstakkene (en bornele.g), indeholder old-
nord. *dika v. 'at lobe'. På samme måde må shetlandsk skotta 
i skottamilliskru, navn på den samme leg, afledes af et oldnord. 
'skotta; jfr. islandsk skotta v. '10be frem og tilbage'. »"skotta 
millum skrnfa», lobe om imellem kornstakkene. 
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Forx1det er det fra Stennes på Orknoernes Mainland op-
givne jern [icern], »the jern», jorden, som må voere oldnordisk 
»gin, det er: j2r6 med efterhxngt bestemt artikel. Denne 
artikel er bleven forstenet i orknosk, et forhold hvorpå der kan 
noevnes mange eksempler fra shetlandsk. Ellers findes jer [jr] 
i orknosk og oftere jar i shetlandsk som forled i sammenswt-
finger. 

Som 	modstykke tu l de her opforte orknoske ord, der er 
sjxldne eller ikke findes på Shetland, kunde i henhold tu l det 
tidligere bemxrkede en endnu storre mwngde shetlandske (shet-
landsk-norrone) ord anfores, som ikke er forefundne på Orkn-
snille. Men dertil er ikke stedet her. I forbigående skal an-
fores, at almindelige shetlandske ord som haf (dybsofiskegrunde, 
egl. 'hav') og vo 'vig, bugt', oldnord. vågr, nok tildels kendes på 
Orknoerne, ismr på de nordlige oer, men regnes for shetlandske. 
Dog findes wa [wä, wa] adskillige gange i orknoske stednavne, 
navne på bugter og indlob. 

Jeg håber ved en anden lejlighed at kunne underkaste de 
orkuoske stednavne en behandling. De frembyder ikke få for-
skelligheder fra de shetlandske og er interessante ikke mindst 
ved det indblik, som de giver i beroringen mellem nordboer og 
kelter. 

Nogle benmerkninger angående lydskrifttegn og betoning. 

e: åbent e. i: rent i. r mellem i og e. o: åbent o. ö: mellem 
o og ø på grxnsen af ö. a: halvlyd, afskygning af e. j: mouilleret 
palatalt 1. y: mouilleret palatalt n. g: ganeklassens naaselyd. 

En tilfojet prik betegner, at aksenten falder på den stavelse, 
hvore ft e r den står. To piikker og enkelt prik betegner henholds-
vis hovedtone og bitone. 



Dvandva-sammansättningar 
i nutidssvenska. 

Av GUSTAF CEDERSCHIÖLD, Göteborg. 

I allmänhet kunna väl dvandva-sammansättningar anses vara 
ganska sällsynta inom vårt språk. Och det blir nog ofta svårt 
att avgöra, om i en sammansättning de bägge lederna verk-
ligen tänkas som koordinerade eller icke. Ett oomstritt dvandva 
är naturligtvis beteckningen av vår flagga såsom blågul, ty 
envar vet, att den är blå och gul.1  Men i andra fall, där 
sammansättningen skenbarligen består av adj. 	adj., röjes det 
lätt, att ftirleden endast till sin form är lik ett adj., men att 
den till sin betydelse måste vara ett adverb, som bestämmer 
och modifierar den adjektiviska efterleden. Så t. ex. gulgrön 
= gult grön d. v. s. grön med dragning i gult, ljusgul = ljust 
gul o. s. v. 

Skall det heta populärvetenskapliga eller populärt-
vetenskapliga föreläsningar? Den frågan hörde jag avhandlas 
redan för några årtionden sedan. Och själv bestämde jag mig 
för den senare möjligheten, då en gemensam titel skulle ut-
sättas på de vid Göteborgs Högskola hållna offentliga föreläs-
ningsserier, som utgivits alltsedan 1890-talet. I detta fall äro 
lederna så långa och tunga, att man knappt kan tala om egentlig 
sammansättning; men är det en juxta-position, så blir ju ut-
sättandet av adverbsuffixet -t berättigat. Skulle förbindelsen 
numera anses ha sammanvuxit till ett enda begrepp, en verklig 

i) Jfr »röd-grå-vita bofinkar» S. Lagerlöf, Nils Holgersson kap. V. 
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sammansättning, så medgiver jag gärna, att -t blir överflödigt; 
och det lika väl om man menar »på ett populärt sätt vetenskap-
liga», som om man vill säga »både populära och vetenskapliga» 
— alltså om dvandva åsyftas. 

Spörsmålet, huruvida dvandvabildningar falla sig naturliga 
för nutida svensk språkkänsla, synes mig kräva en utredning. 
Och jag föreställer mig, att man kommer säkrast in i saken 
genom att granska sammansättningar, som äro nya för vårt 
riksspråk eller ännu föga brukade där. Ty av det sätt, varpå 
språkkänslan mottager sådana sammansättningar, och efter den 
betydelse, hon är benägen att inlägga i dem, borde man, enligt 
mitt förmenande, kunna få bättre ledning än av redan av vanan 
stadgade sammansättningar, i vilka tanken ej gör någon under-
sökning av ledernas inbördes förhållande, sedan helhetsbegreppet 
blivit en gång för alla fastställt. 

För mig kan det nu endast bli tal om att lämna några bi-
drag till att belysa ämnet. De språkprovsamlingar, jag kunnat 
föra tillhopa, äro ej på långt när så stora, som hade krävts för 
att åstadkomma en slutgiltig utredning. Men till något gagn 
skola de väl bli, åtminstone leda till att rikta andras tankar på 
detta spörsmål. 

Så vitt jag hittills kunnat finna, är det förnämligast i 
adjektiv nya dvaudva-bildningar uppträda. 

Jämför man de bägge nyss citerade adjektiven blågul och 
gulgrön med varandra, så röjes det lätt, att anledningen till den 
åtskillnad i förbindelsen mellan lederna, som omnämndes, ligger 
däri, att blå och gul äro begrepp som icke medgiva samman-
blandning (sammansmältning), medan däremot gul och grön 
mycket väl låta sammansmälta sig till en gemensam produkt, 
en färg som till en viss grad kan sägas vara gul, till en viss 
grad grön. I förra fallet är alltså en viss del av föremålet blå, 
en annan gul, i det senare fallet har varje del av föremålet en 
och samma blandfärg. 

Då sammansättningslederna angiva begrepp, som icke kunna 
smältas ihop, utan komma att stå vid sidan av varandra, borde 
vi alltså ha rätt att tala om ett verkligt dvandva. 

23-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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Hit böra vi givetvis räkna sådana nya sammansättningar, 
som ha leder tillhörande olika betydelseområden. Sammansätt-
ningar av detta slag förekomma stundom hos 011ögberg, t. ex. 
en gråböjd man Yr. 2: 83, gråreslig (skepnad) Yr. 1: 28, 2: 375, 
långgrå (i ansiktet) Därs. 1: 197 (2 ggr)1, gråsval (om en klipp-
håla) Därs. 2: 145, gråskanig (hjässa)2  Därs. 3: 87, grå(h)vass 
blicks Därs. 1: 17. Kanske påverkad av dessa Högbergska 
sammansättningar är Anders Osterling, när han i GHT 1910, 
nr 298, s. 4 skriver »gråslappa dragen». 

Ej fullt lika klart är brunrynkig (i ansiktet) Högb. Yr 
1: 260, som likväl synes mig hellre böra anses vara = »brun 
och rynkig» än = »med bruna rynkor»; gulrynkiga (gummor) 
Fr i GHT 1909, nr 186, s. 5 (varom naturligtvis gäller det 
samma som om brunrynkig) samt brantreslig (klippa) Högb. 
Fribytare 1: 189, vilket snarast tyckes böra tydas som »brant 
och reslig», ehuru det nog kan ha anslutit sig till den vanliga 
förbindelsen »(klippor, som) brant resa sig». Såsom = »solkig 
och lappig» tyder jag helst solklappig Högb. Yr. 3: 304. Likaså 
blir väl linsmidig (i förb. »den finsmidige främlingen») Högb. 
Yr. 1: 352 snarast = »fin och smidig», ehuru också betydelsen 
»fint (dvs, på ett fint sätt) smidig» låter tänka sig. 

Däremot håller jag alls inte på att mörkskön (om en person) 
Högb. Yr. 1: 22 närmast skulle innebära »mörk (eller brunett) 
och skön»; fastmer är nog betydelsen »med en skönhet av det 
brunetta slaget». Och i vad mån den av dr ETretow Höger 
och venster om s. 10 föreslagna liktydingen till »brutal», näm-
ligen råhetsad, skulle enklast uppfattas såsom »rå och hetsad» 
eller »på ett rått sätt upphetsad», det måste jag lämna därhän. 

Lämna vi ur räkningen de senast omnämnda sammansätt-
ningarna och hålla oss till gråböjd, gråslapp o. d., kan det väl 
fastställas, att detta slags sammansättande förefaller ovant och 
underligt i riksspråket. Stor utbredning har det väl icke heller. 
Åtminstone så vitt mina iakttagelser räcka, finnes denna typ 
egentligen blott hos Högberg, om än spridda företeelser av 
samma slag påträffats hos andra förf. Något större värde för 

Jfr. långgräskäggig Därs. 1: 185. 
Ordet låter väl icke rimligtvis tyda sig som »(hjässa) med grå 

skalle», utan måste väl vara = »grå och skallig». 
Därav adverbet grå(h)vasst Däm.. 1: 223. 
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vår språkutveckling är jag ej benägen att tillerkänna dessa 
sammansättningar; det synes mig nämligen föga tilltalande att 
så, som här sker, i ett ord sammanföra två begrepp från olika 
områden, utan att de ha annat gemensamt än en mer eller 
mindre tillfällig samvaro (i rummet och tiden). 

Mera naturliga äro de sammansättningar, som förena be-
grepp från ett och samma betydelseområde, t. ex. fransk-tyska 
kriget (underhandlingar, gränser o. s. v.). Av sådant slag är 
t. ex. hednisk-kristen (blandreligion) Sehilek Ill. sv. litt.-hist., 
2 uppl. 1: 119. Till sin bildning äro dessa jämförliga med 
blågul, ty de bägge sammanförda bestämningarna förefinnas så 
att säga sida vid sida, vardera är skönjbar i och för sig, var-
dera tillkommer i sin mån (till viss grad) det bestämda före-
målet. Jfr de optiska termerna konvex-konkav, plan-konkav 
o. d. Om också dylika sammansättningar i svenskan huvud--
sakligen äro gjorda efter utländska förebilder,' så verka de lik-
väl helt inhemska och naturliga. 

I sammansättningen hednisk-kristen uppfattas lederna van-
ligtvis såsom motsatta till betydelsen. Ännu mera uppenbar 
är motsatsbetydelsen i adjektivet bitterljuv, vilket — efter vad 
jag vill minnas — först förekommer hos nyromantiska författare 
använt såsom attribut till »kärlek», »längtan» eller något dy-
likt. Icke heller denna sammansättning synes mig verka stötande 
på svensk språkkänsla.2  
- 	De nu omnämnda adjektiven leda osökt tanken till sådana 
sammansatta substantiv som konsttermen ljusdunkel (efter fr. 
elair-obseur) eller glädjesorg (Högb. Vr. 3: 319, JTörnblom 
Magen. 5). Också dessa sammanföra motsatser på ett sätt, som 
kan låta de hopställda begreppen synas koordinerade. Men 
i grunden torde språkkänslan icke medgiva en uppfattning, som 
gör bägge lederna lika huvudsakliga, koordinerade. Ty i för-
bindelse subst. + subst. är ju slutledens övervikt en avgjord 
sak för vår språkkänsla. Det är slutleden som säger, vad slags 
föremål det är fråga om, medan förleden närmare angiver, huru 
detta föremål är beskaffat. Må vara, att de norrländska för- 

Några jämförelser med främmande språk inlåter jag mig ej på, 
enär detta skulle alltför mycket utvidga denna lilla uppsats. 

Jfr det allmänt brukliga ordet sötsur och växtnamnet besksöta 
(Solanum dulcamara). 
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fattarna i glädjesorg vilja inlägga »glädje och sorg i förening», 
för allmän svensk språkkänsla blir det likväl närmast »sorg 
(starkt) uppblandad med glädje». Med ljusdunkel menas ju ett 
»dunkel, vari (enstaka) ljusstrimmor spela in».» 

Åsyftad dvandva ha vi väl i Högbergs önskefarhågor Vr. 
1: 345, begagnat med avseende på sådant, som man både önskar 
och fruktar. Huruvida en dylik sammansättning har utsikter 
att antagas och vinna efterföljd, synes mig tvivelaktigt. Ett 
annat av Högberg använt något liknande ord, näml. önskebe-
räkningar (Vr. 3: 135) torde däremot inte vara ämnat till dvandva, 
ty betydelsen bör väl vara »sangviniska eller optimistiska spe-
kulationer eller kalkyler». 

Så långt mina iakttagelser räcka, ha de sammansatta sub-
stantiv, som angiva en blandning av två skilda (eller rent av 
motsatta) arter (beskaffenheter) hos ett och samma föremål, i 
övrigt icke karaktär av dvandva, d. v. s. de bägge beskaffen-
heterna uppfattas ej såsom rent koordinerade, utan den, som 
nämnes i slutleden, får överhanden. Beteckna vi sammansätt-
ningens förled med A, dess efterled med B, kan alltså en hit-
hörande sammansättning i regeln översättas enligt formeln »(en, 
ett) B, som liknar (en, ett) A». Så t. ex. pojkflicka. Jag har ofta 
hört det i vardagligt tal med betydelsen »pojkaktig flicka». Vår-
vinter är ju (en del av) en vinter, som liknar eller närmar 
sig en vår. Likaså allmogeordet vintervår: det översättes av 
Rietz med 'eftervinter', men noggrannare vore väl 'vinterlik (del 
av) vår(en)'. En försökt synonym till »aäronaut» eller »aviatiker», 
nämligen fågelmänniska, AB 1909, nr 166, s. 5, är ju lika enkel 
och otvetydig som flugmänniskan, vilken för några årtionden 
sedan väckte cirkuspublikens häpnad genom att vandra med 
huvudet ned och fötterna upp längs en planka. Zoologiska be-
nämningar sådana som hjortsvin (Babirussa) d. v•  s. ett slags 
'svin, som liknar en hjort' kunna nog bildas i rätt stort anta1.2  

I förbindelsen »den nordiska förnattens trolska dunkelskimmer» 
(Högb. Vr. 1: 357) bör »dunkelskimmer» tydas såsom '(halv)skumma 
1. svaga 1. bleka skimmer', alltså adj. 	subst. Om dylika samman- 
sättningar hos norrländska förf, ämnar jag snart yttra mig på annat 
ställe. 

Mökäring (Rietz = 'ogift gumma') kunde möjligen tänkas bildat 
efter en formel 'den som är både A och B' (alltså dvandva); men rätta 
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Annorlunda ställa sig sbst., som beteckna verklig förening 
till ett väsen av två olika naturer, t. ex. gudamänniska (i teo-
logisk mening), bockeman (satyr, Stiernbielm), hästman (cen-
taur, Östergren). De bägge senare ega till motsvarighet åskåd-
liga framställningar, som visa, att man tänker sig väsen, som 
med avseende på vissa lemmar äro män, med avseende på andra 
bockar eller hästar. Här skulle alltså finnas förbindelse av 
ungefär samma slag som önskefarhågor samt adjektiv av typen 
blågul, hednisk-kristen o. d. 

Blandningsprodukt av två ämnen (resultat av blandning 
eller »förening»), t. ex. klornatrium, acetyl-salicyl, kan väl 
också, åtminstone i viss mån, gälla som dvandva. Av sådana 
blandningsnamn bildas ju i vår tid en stor mängd. Men hur 
kemisterna än mena, när de bilda dylika sammansättningar, så 
blir, för folklig svensk språkkänsla, slutleden den huvudsakliga 
(genusbegreppet), förleden den underordnade (artbegreppet).1  
Namn på maträtter, uppkomna genom dvandvasammansättning, 
känner jag likväl ej; äppleris bör väl snarast uppfattas som 
»ris med tillsats av äpple(n)» (jfr äggöl, äggmjöl). Och likaså 
är regnsnö (i samtalsspråk) = 'regnblandad snö'. 

Det finns vidare ett slags sammansättningar, som synas av-
gjort närma sig dvandva och delvis helt övergå därtill. När en syd-
svensk säger eller skriver hamstrams, menar han med vardera 
leden ungefär 'löst prat', 'struntprat' o. d. Den lilla olikheten i 
ordens form angiver, att »pratets» olika moment endast oväsentligt 
(i formen) skilja sig från varandra. På samma sätt torde det 

förbindelsesättet är likväl otvivelaktigt: »den B, som (speciellt) är A 
(eller utmärkes av att vara A)», i det alltså slutleden betecknar genus, 
förleden species. Av samma slag äro änkedotter Högb. Vr. 1: 217, 
gästkvinna Därs. 3: 191, knektrymling (desertör) Därs. 1: 346, skrivar-
herre Därs. 3: 362. I sammansättningarna jäntfä Därs. 1: 326 och 
karldocka (= sprätt) Därs. 1: 58 är det visserligen fråga om en 
jänta och en karl, men huvudvikten lägges på den förras egenskap att 
vara ett fä, den senares att vara en docka, medan deras mänskliga 
natur framställes såsom mindre väsentlig; jfr det vulgära pojkdjävul i 
förhållande till satbyting o. d. 

1) Så vitt sammansättningen i dylika ord verkligen tänkes inne-
bära betydelsen A -h B (= en summa av de bägge beståndsdelarna), äro 
de jämförliga med sammansatta grundtal av typen trettionio, hundra-
femtio. 
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förhålla sig med föreningar av två (eller någon gång tre) genom 
avljud differentierade ord, som äro (mer eller mindre) onomato-
poetiska. Klingklang kan ju anses vara = 'klingande(t) och 
klang(en)'. Annars är vanligen den ena sammansättningsleden 
i och för sig icke ett i språket använt ord, utan endast en ljud-
variation av den andra, t. ex. snick-snack, tripp-trapp hos 
Ossian-Nilsson i betydelsen 'ljuden av trippande' (med omväx-
lande lättare och tyngre steg), kanske även tick-tack (så vida 
ticka brukas = 'picka'). I formell analogi med dessa onomato-
poetiska ssgr har man gjort en skämtsam svensk benämning på 
»automobil»: stink-stånk, som väl bör tänkas vara = 'stinkaren 
och stånkaren' (den som både stinker och stånkar). 

Nomina propria intaga en särställning med avseende på 
dvandva. När en gift kvinna skriver sig t. ex. Hierta-Retzius 
eller Bååth-Holmberg, vill hon därmed framhålla, att hon räknar 
sig till bägge de släkter, som nämnas ('Jag är till börden 
en . . . och genom gifte en . ..'). Likartat är det, när faderns 
och moderns släktnamn sammansättas; så ha ju flera både adliga 
och borgerliga dubbelnamn bildats. Ibland förekommer också' 
sammansättning av nyantaget (självgjort) namn och fäderneärvt 
släktnamn; eller, i fråga om skådespelare, rollnamnet + det 
verkliga tillnamnet, eller i polisrapporter om äventyrare ett an-
taget (falskt) namn + det verkliga, eller, i fall det verkliga är 
okänt, sammansättning av ett par falska o. s. v. — Samman-
sättning av två förnamn, t. ex. Karl-Erik, Anna-Lisa är ju också 
vanlig, om.  än icke lika vanlig som för ett århundrade sedan. 
Emellertid kan det väl knappast påstås, att häri ligger något 
begrepp av dvandva, ty hopningen av de i och för sig betydelse-
lösa (icke appellativiska och ej heller släktanvisande) namnen 
tjänar blott till att tydligare individualisera. Ännu mindre kan 
man tala om dvandva, när förnamn och tillnamn (eller binamn 
och namn) i uttalet (och för tanken) sammansmälta till enhet. 

Två förenade (eller nära sammanhängande) individer be-
tecknas genom Österrike-Ungern o. d. Så vitt jag vet, bildas 
likväl ej egentliga firmanamn genom sammansättning, om ej i 
telegrafadresser; i sådana påträffas stundom jämte sammansätt-
ning också förkortning, t. ex. Stensköld i st. f. 'Stenhoff-Ceder-
schiöld'. Prof. J. A. LUNDELL har benäget meddelat mig, att 
hans barn brukat kalla ett syskonpar, Karin och Einar, för 
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Kareina; sågo de händelsevis blott den ena av paret, kunde de 
fråga: »Var ä den andra Kareina?» Sammansättningen hade 
alltså övergått till ett slags släktnamn. Likartat med det sist-
nämnda exemplet är den sammansättning av tilltalsorden pa(ppa) 
och ma(mma), som stundom brukas, t. ex. såsom överskrift i ett 
brev till bägge föräldrarna gemensamt:. pam(m)a eller map(p)a. 

Det skulle alltså, efter vad jag kunnat finna, vara endast 
i mycket ringa omfattning som man i sammansättning begagnar 
sig av dvandvatypen, medan åtskilligt, som vid flyktigt på-
seende kan tyckas vara dvandva, helst bör tydas annorlunda. 

Men jag upprepar, vad jag redan förut sagt, att denna lilla 
jämförelse mellan några tämligen tillfälligt hopbragta språkprov 
ej kan göra anspråk på mer än att rikta forskares uppmärk-
samhet och intresse på hithörande frågor. 



Mellersta Norrlands näringar 
i början av 1300-talet. 

Av J. NORDLANDER, Stockholm. 

I början av 1300-talet utgick av Ångermanland, Medelpad 
ock Hälsingland till Uppsala domkyrka en årlig gärd. För-
medelst denna skulle man högtidlighålla minnet av de båda 
kungliga martyrerna Olof den helige i Norge ock Erik den 
helige i Sverige, ock detta skulle ske på det viset, att en ständig 
»vicarius» skulle underhållas vid de båda hälgonens altare i den 
nämnda domkyrkan. År 1314 förbinda sig invånarne i de 
nämnda landskapen att utgöra denna gärd,' ock därvid upp-
räknas med stor utförlighet, icke blott vilka som skulle bidraga 
till den, utan ock varmed detta skulle ske. Då bidragen till 
stor del utgingo in natura, bör man i dessa dokument finna 
synnerligen tillförlitliga underrättelser om de näringsfång, som 
på den tiden voro de viktigaste i dessa landskap. För så vitt 
vi veta, har emellertid brevens innehåll i detta avseende ej 
blivit efter förtjänst uppmärksammat, varför vi i det följande 
skola söka utröna, vad dessa brev kunna hava att förtälja om 
näringarna i mellersta Norrland vid nämnda tid. 

Vi börja med de ångermanländska ock medelpadska breven, 
utfärdade i Nora ock Skön år 1314 resp. 27 febr. ock 7 mars2. 

Om den norske ärkebiskopens klagomål över med anledning 
härav förminskade gåvor till den hel. Olofs skrin i Nidaros samt om 
hans brevväxling därom med ärkebiskop Heming ock domkapitlet i Upp-
sala se P. A. Munch, Det norske folks hist. II: 1, s. 323. 

Dipl. suec. III, s. 160, 162. 
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Språket i dessa liksom i hälsingarnas brev är latin, som vi här 
meddela endast i översättning. 

Ångermanländingarna förbinda sig att giva: 
en aln lärft (tele) eller dess värde av 6 personer; 
av själ- ock strömmingsfiske utav 20 människor en del, kallad 
manskut; 
av varje timmer (= 40 stycken) av olika skinn ett skinn blaskurit; 
en aln lärft eller dess värde av varje skepp, som omkring S:t Johannis 
Döparens fäst seglar över [till Stockholm], ock 
av varje person på själva skeppet, vilken i handelssyfte överför 
några saker, på vårt språk farfasta, en aln lärft eller dess värde. 
I det medelpadska brevet åter utlovas: 

av varje bonde en aln lärft eller dess värde; 
av strömmingsfiske utav varje nät en del, kallad manskut; 
av själfiske utav varje farkost en manskut; 
av varje fartyg, som går till Stockholm med handelsvaror, en denar; 
av varje person, som far på själva fartyget, en denar, vilket på vårt 
språk kallas stamskut; 
av varje laxfiske den första lax, som [där] tagits; ock 
av skinnfångst ock spannmål må erläggas, såsom av gammalt varit. 
brukligt. 
Hälsingarna utfästa sina bidrag till den ifrågavarande gärden 

genom ett brev, utfärdat vid Söderala kyrka d. 20 mars samma 
åri. Medan gärden utgick likformigt av hela Ångermanland ock 
likaledes av hela Medelpad, göres i Hälsingland skillnad mellan 
landskapets norra del, Sundcedh, ock den södra, Alir, ock inom 
denna senare skilja sig delvis de högre upp belägna socknarna 
från dem vid kusten. 

Från Sundhed utfästes: 
av varje person, med undantag av legojon, ock av varje [hus-]djur, 
undantagandes höns, hund ock katt, en liten näve god spannmål; 
av 9 personer, undantagandes daglönare, en aln lärft; 
av varje skepp, som seglar över med handelsvaror, en denar vid 
bortresan; 
av varje person på skeppet, vilken för handelsvaror, likaledes en 
denar, men vid återkomsten en denar av fartyget ock en obolus av 
varje person; 
av strömmingsfiske ock skinnfångst, såsom av gammalt är vanligt. 
I Alir, nämligen i socknarna Bollnäs, Hanebo, Segersta,, 

Alfta, Arbrå, Undersvik, Järvsö ock Färila (hela området i det 
följande betecknat med Bollnäs) skulle lemnas: 

1) Dipl. sned. III, s. 165. 
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en aln lärft eller dess värde av varje plog; 
av varje timmer utav olika skinn ett medelmåttigt skinn; 
av varje fångad vildren en brokig hud. 

I socknarna Norrala, Söderala, Mo, Regnsjö ock Tröne be- 
tecknade med Norrala i det följande) åter: 

av två personer en svensk denar. 
Av hela kontraktet Alir däremot: 

av varje skepp, som seglar över med handelsvaror, en denar; 
av varje person, som finnes på skeppet, en denar; 
av själfångst för 10 personer en halv manslut, av 20 eller 16 
personer en hel manslut; 
av strömmingsfiske utav varje nät, som på manslut haft 2 mesar, 
en mes; men det [nät], som fått blott en mes, [ger] blott en 
halv mes. 

Gemensamt för alla tre landskapen är, att man börjar med 
ett personligt bidrag; men i fråga om beloppet av detta är stor 
olikhet rådande. Medan en aln lärft' i Sundhed utgörOs av 
9 personer ock i Ångermanland av 6, utgår i Medelpad ock 
Bollnäs lika mycket av varje bonde eller — vilket ju är det-
samma — av varje plog. Skillnaden är stor, ock man frågar 
sig, om offervilligheten eller välmågan varit så mycket mindre 
i Sundhed ock Ångermanland än i Medelpad ock Bollnäs. Olik-
beten utjämnas dock något därigenom, att i Sundhed även ges 
en näve god spannmål av varje person ock varje husdjur. 

Se vi så på de näringar, som i dessa brev finnas omtalade, 
märkes först, att beskattning av jordbruket alls icke antydes 
i Ångermanland; däremot nämnes spannmål i Medelpad — ehuru 
i allra sista rummet — ock i Sundhed, varjämte denna näring 
antydes i Bollnäs genom uttrycket »av varje plog». Av denna 
omständighet lär man väl vara fullt berättigad att draga den slut-
satsen, att det norrländska jordbruket på denna tid varit av 
synnerligen ringa betydelse ock att detta gäller företrädesvis 
Ångermanland. 

1) När vi återgiva originalet tele med 'lärft', följa vi Il. Hildebrand, 
Sveriges Medeltid I, s. 296, hälst som enligt E. Modin, Ångerman-
lands kristnande, Sollefteå 1910, s. 13, ordet ännu lever kvar i härje-
dalskan. I denna betecknar töle lin, garn eller väv, som av bruden ut-
lemnas till kvinnliga vänner att av dem bearbetas till gåvor åt gästerna 
vid bröllopet. 
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{ 	Om åkerbruket på denna tid var av ringa betydelse, så var 
däremot fisket en så mycket viktigare näring. Strömmings-
fisket (captura aleeium) beskattas så väl i hela Ångermanland 
ock Medelpad som i de olika delarna av Hälsingland, ehuru 
man kunnat vänta, att de högre upp från havet liggande sock-
narna skulle hava varit frikallade härför. Men även dessa del-
togo helt visst i strömmingsfisket vid havskusten. År 1557 ligga 
7 bönder i Sollefteå ock 2 i den ovanför liggande Eds socken 
i sådant fiske vid Storön i havsjön strax norr om Hernön, ock 
tre år senare deltar även Resele socken, som ligger mycket när-
mare lappmarksgränsen än havet, med 5 bönder uti samma fiske. 
Att sådana långväga fiskefärder i ännu äldre tider varit icke 
sällsynta, utan långt vanligare, synes oss vara högst sannolikt. 
Strömmingsfiskets betydelse torde ock belysas av den omständig-
heten, att det bland näringarna nämnes i första rummet både i 
Ångermanland ock Medelpad. 

Det kvantum strömming, som lemnades i skilda landskap, 
var ganska växlande. I Ångermanland skulle ett lag av 20 
fiskare giva lika mycket, som av deras hela fångst föll på en 
deltagare, d. v. s. att var ock en gav 1/2o:del av sin fångst. 
Härför hade man i landskapet benämningen manskat, d. v. s. 
man-skott, av man 'karl' ock skott ett slags skatt. Sådant 
utgick ock i Medelpad ock där av varje nät, men beloppet an-
gives icke. Detta sker ej häller i Sundhed, ty där utgår gärden, 
»såsom av gammalt varit vanligt». I hela kontraktet Alir skulle 
mr ett nät, som på manslotten haft 2 »mesar» (mesas), givas en 
»mes», ock av det nät, som fått blott en mes, skulle utgå en 
halv. I de svenska .dialekterna utmärker ordet mes ett antal 
av 72 stycken' ock brukas vid räkning av näver. Här har 
ordet tydligen en annan betydelse; enligt H. HILDEBRAND anf. 
st. s. 751 begagnas det i Skanörs fiskestadga såsom liktydigt 
med tunna, en betydelse, som här tydligen passar bra. Om 
fångsten uppgick till 2 t:r, skulle fiskaren således giva hälften; 
vad som därutöver fångades, blev således ej beskattat. 

Till fisket räknades i dessa gamla tider även sj äl fån gst e n, 
emedan själen såsom fisken lever i vattnet. Ock detta fiske 
måste hava varit av särdeles stor betydelse, ty dels omtalas 

1) Rietz, Sv. dialektlez. s. 436. 
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det överallt utom i Sundhed, dels nämnas de särskilda bidragen 
därav i första rummet, såsom i Ångermanland, eller i det andra 
ock tredje. I Ångermanland ock Medelpad erlades av detta 
fiske manskut liksom i fråga om strömmingen. En föreställ-
ning om skottets storlek får man troligen av bestämmelsen från 
Alir, enligt vilken 10 personer skulle giva en hal v m an slot t, 
men 20 eller 16 personer en hel sådan. 

Laxfiske omtalas endast i Medelpad. Egendomligt är, att 
ångermanländingarna ej utlova något bidrag av sina mycket 
givande laxfisken i Ångermanälven. Dessa omtalas visserligen 
ej på denna tid, men funnos naturligtvis redan då. I Nämnd-
forsen i samma älv flera mil ovanför Sollefteå, varest ända till 
på sista tiden varit ett utmärkt fiske, finnas hällristningar ända 
från bronsåldern, vilka föreställa icke blott älgar, utan även 
laxar, helt visst ett vittnesbörd om ett givande laxfiske redan 
på den tid, då ristningarna gjordes. 

Gärdepersedlarna giva vidare vid handen, att jakten var 
en viktig inkomstkälla förr norrländingarna på den tid, varmed 
vi här sysselsätta oss. Bidrag av denna näring lemnas också 
från Ångermanland ock Medelpad samt av Hälsingland med 
undantag för Norrala. Vilka djur som fångades, nämnes ej, om 
man undantager vildrenen, som omtalas i Bollnäs. På 1600-
talets senare hälft ha vi flera gånger sett denna omtalad i 
Ångermanälvens dalgång. Av skinnen gav man i Medelpad 
efter behag ock såsom det av gammalt varit vanligt, ock även 
i Sundhed höll man sig till det gamla vanliga. Ångermännen 
däremot utfästa sig att av varje »timmer» av olika skinn lemna 
ett blaskurit skinn, medan man i Bollnäs för samma antal 
skinn gav ett bättre sådant (unam pellem meliorem). 

Rörande betydelsen av ordet blaskurit ha meningarna varit 
mycket delade, i det att den ene tolkat det såsom betydande 
»uppskuret ock berett», ock den andre fattat det som liktydigt 
med »oberett», sådant som skinnet, på köttsidan blåaktigt, är 
skuret av kreaturet, vilken senare tydning framställts av km 
ock gillats av SCHLYTER. Ordet förekommer nämligen ock i Häl-
singelagen1  på tal om konungens skatt. Denna skulle i Ånger-
manland ock Medelpad utgå på det sättet, att två 20-åriga män 

1) Sehlyter, Helaingelagen, kon.-b. VII, s. 23 ock 141. 
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med en viss förmögenhet skulle tillsammans utgöra, utom ett 
visst kvantum lärft, ett twcelyt (tvåfärgat) skinn av varje skepp. 
Men i Umeå ock Bygdeå samt där norr om skulle lemnas tu 
blaskorin skinn av varje båge (d. v. s. av varje man, som var 
kommen till den åldern, att han orkade spänna bågen ock kunde 
jaga). Detta om ordets förekomst. IHRES av SCHLYTER akcep-
terade tolkning synes mindre tillfredsställande, ty oss veterligen 
har det icke varit sed att angiva skinnens beskaffenhet efter 
deras färg på köttsidan; därtill har man i alla tider använt 
den håriga sidan. Ordet bla torde här vara att taga i dess äldre 
betydelse av 'svart', ock omöjligt är ej, att här syftas på de 
svarta rävskinnen, som stått i så högt värde. Ordets senare 
led, skurin, har ej häller avseende på skinnets skiljande från 
kroppen, utan torde utmärka så mycket som: ej fullständigt 
blått (svart)1. För riktigheten av denna tydning synes den om-
ständigheten tala, att man i Bollnäs utlovade ett bättre skinn 
(unam pellem meliorem). I motsats härtill var det »blåskurna, 
tydligen av något sämre beskaffenhet. 

Av det sammanhang, vari de båda adjektiven förekomma i 
Hälsingelagen, synes ock framgå, att det tvåfärgade skinnet var 
av större värde än det blåskurna. 

Den här lemnade framställningen om huvudnäringarna i 
Norrland på denna tid bekräftas på ett synnerligen slående 
sätt av ett annat dokument från ungefär samma tid. 

När gåvorna till konungarna Eriks ock Olofs altare i Upp-
sala domkyrka, på sätt här nämnts, fått karakteren av en årlig 
skatt, följde helt naturligen därav, att de skänker, som från 
Norrland bragtes till den hel. Olofs grav i Nidaros, blevo allt 
mindre. Missbelåten härmed, klagade den norske ärkebiskopen 
Paal i Nidaros år 1335 hos påven, ock i ett senare brev av år 
1344 hotade han den svenske ärkebiskop Herning t. o. m. med 
process. Varken denne eller domkapitlet i Uppsala blev emel-
lertid svaret skyldig. I sitt svarsbrev av d. 22 april 1344 till-
bakavisade ärkebiskopen på det bestämdaste beskyllningen för 
att hava minskat den s. k. Olofsskatten. I Sverige läte man, 
heter det, var givare bestämma över sin gåva ock rättade sig 

1) Enligt uppgift av en i Västmanland född garvare kan man få 
höra yttras: »Jag vill ej betala så ock så mycket för skinnet, ty det 
är skuret», d. v. s. ej av fullgod kvalitet. 
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noga efter hans föreskrifter. Gåvorna till Uppsala voro häller 
icke något nytt: de hade utgått av gammalt ock lemnats in 
natura. Om Helsingonia (det då bebyggda Norrland) säger 
biskopen: »Homines illius terrm . .. sunt pro majori parte venatores 
tam in silvis quam in aquis». Gåvorna hade därför också bestått 
i byte av jakten ock fisket. 

Att fiske ock jakt skulle på denna tid spela en stor roll, i 
den norrländska allmogens hushållning, är för övrigt något 
som man ju kunde på förhand antaga; tämligen oväntat är det 
däremot att finna handeln med andra orter vara ganska ut-
veckla& Handelsfärder omtalas nämligen såsom utgående från 
både Ångermanland ock Medelpad samt de skilda områdena i 
Hälsingland. Huru många de utgående skeppen voro, får man 
dess värre icke veta; men man har väl rätt att antaga, att de 
ej voro så få, ty eljest hade det väl ej kommit i fråga att be-
skatta dem: Det ångermanländska brevet förlägger tiden för 
resans anträdande till omkring midsommaren, då färderna ej 
hindrades av mörker nattetid. Målet angives, när det i brevet 
från Medelpad talas om skatt av varje skepp, que vadit Stek-
holmis. Uttrycket skulle visserligen regelrätt betyda: »som går 
från Stockholm», men måste här betyda: till Stockholm. An-
tagligen var målet detsamma även för de skepp, som avseglade 
från Ångermanland ock Hälsingland. Vilka de var or voro, som,  
handelsmännen förde med sig, tinnes på intet sätt antytt; ganska 
tryggt kan man väl antaga, att det var alster av de näringar, 
som här redan antytts, d. v. s. fisk ock skinnvaror. För varje 
skepp erlades i Ångermanland en aln lärft, i Medelpad en svensk 
denar ock i Alir en denar; uti Sundhed erlades samma belopp. 
dels vid avresan ock dels vid återkomsten. 

Bidrag till gärden lemnades även av de män, som följde 
med skeppen ock förde med sig handelsvaror. En sådan erlade 
i Ångermanland 1 aln lärft eller dess värde, men i Medelpad 
en denar; i Sundhed åter erlades 1 denar vid avfärden ock lika 
mycket vid återkomsten. För en sådan hade man i ångerman-
ländskan benämningen farfasta, jfr subst. fasta m. 'en person 
som är närvarande vid köp av jord', ock själva avgiften kallades 
i Medelpad stamskut 'skott av (skepps-)stam'. Förekomsten av 
sådana bestämda benämningar synes oss vara ett icke oviktigt 
bevis därför, att handelsväsendet på denna tid varit mera ut- 
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vecklat, än man varit böjd att tänka sig. H. SGEICCE, Birka, 
Uppsala 1910, anför bevis därför, att svenskarna redan tidigt 
(på 800- ock 900-talen) drivit handel (med skinnvaror) även på 
avlägsnare orter. »Då vi först stifta en närmare bekantskap 
med svenskarna, göra de givet intryck av att vara ett driftigt 
handelsfolk», heter det s. 5. Med fog torde man kunna säga 
detsamma om de norrländingar, som levde 300 år senare. 

Sammanfatta vi så till slut resultatet av vår undersökning, 
kunna vi i korthet uttrycka detta så, att mellersta Norrlands 
huvudnäringar vid 1300-talets början utgjordes av fiske, särskilt 
av strömming, själ ock lax, samt av jakt ock handel, medan 
åkerbruket däremot spelar en obetydlig roll i Hälsingland 
ock Medelpad samt alls icke nämnes i Ångermanland. 

Ännu vid 1500-talets början utgick den här omtalade skatten av 
Norrland ock kallades då Votum Olaui. Enligt Uppsala domkyrkas 
jordebok 1503-09 (mskr. i Riksark., sign. D. 17) erlades den med föl-
jande för olika år endast obetydligt växlande belopp: av Alfta (i Håls.) 
15 mark, Tuna (i dito) 15 mark, Skellefteå 3 mark 8 ört., Luleå, 
Kalix ock Piteå 17 mark, Umeå 5 mark, Bygdeå 3 mark, Lövånger 14 
mark, Torneå 6 mark, Nordingrå (i Ångml.) 13 »Is mark, Själevad (i 
dito) 5 mark ock av Selånger (i Medelp.) 6 mark. 

Mot mitten av samma århundrade erlades denna skatt, då även 
kallad Sancte Olofs penning, med 4 pänningar »av vart besutet folk) 
ock åtnjöts då av skolmästaren i Uppsala till underhåll. Emellertid hade 
en part av allmogen några år varit fast ovillig att utgöra denna pålaga,. 
ock skolmästaren klagade därför hos kung Gustaf I. I brev till bönderna 
i Västerbotten, Ångermanland, Medelpad ock Hälsingland av d. 10 juni 
1548 (Handl. rör. Sveriges hist. 17: 239) uppmanar emellertid konungen 
dem att fortfarande utgöra samma ringa jälp, hälst som de då av Upp-
sala skolestuga hade lika god jälp till själasörjares utbildande som, 
någonsin tillförene. 



Skånska matrecept 
ur Fackskolans för huslig ekonomi i Uppsala samlingar. 

1. Stekt, kokt fläsk med sås. 
1,3 kg. rökt fläsk. 
Sås: 11/2  msk. flottyr, 	2 lit. skummjölk, 

3 msk. mjöl, 	 3/4  lit. mjölk. 
Jämna skivor skäras av rökt fläsk, brynas ganska hårt 

ock läggas i en gryta. Mjölken hälles över, ock det får koka 
11/2-2 tim. Till sås tages av flottyren, som blivit vid bryningen; 
mjölet röres i, ock mjölken spädes på. Såsen smaksättes med 
mjölken, som fläsket kokat uti, så att den blir lagom salt. 

Fläsket serveras i karott, med såsen över. 
12/7  1903. Härslöv, Rönneb. här. A. B 

2. Lurad (halstrad) sill 
(för 4 pers.). 

8 salta sillar, 1 kkp. svagdricka 
(eller 1/2  msk. smör o. 3/4  kkp. varmt vatten). 

Sillen sköljes ock vattenlägges 1/2  dygn före användningen, 
tages upp, ock vattnet strykes av. Halstras sedan över friska 
glöder (detta går bäst på en öppen spis). På kittelfoten lägges 
en rengjord eldtång ock tvärs över denna sillen (har man en 
vanlig järnspis, tages tillräckligt med ringar av). Sillen halstras 
först på den ena sidan ock så på den andra, tils den får en 
gråbrun färg ock kännes mjuk. Lägges då upp, ock drickat hälles 
bver (eller smöret lägges i flockar över sillen, ock det varma 
vattnet hälles på). 

15/7  1905. Åhus. E. L. 
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3. Skånsk senapssås 
(för 8 pers.). 

11/2  msk. senap 1, 	 11/2  msk. vetemjöl, 
1 kkp. vatten, 	 salt. 
3/4  lit. mjölk, 

Senapen krossas. Härvid användes en träskål ock en kanon-
kula. Senapsfröna läggas i träskålen, en del av vattnet hälles 
på. Kulan lägges i skålen, som man placerar i knäet. Genom 
att låta kulan löpa runt i skålen krossar man fröna. Rästen 
av vattnet tillsättes småningom. 

En kaffekopp av mjölken vispas tillsammans med mjölet. 
Den övriga mjölken sättes över elden ock får koka några minu-
ter. Den lyftes sedan av elden, ock senapen röres i. Avsma-
kas med salt. 

Serveras till lutfisk, till kokt sill, torsk ock ål. 
9/8  1902. Åhus. A. M. 

4. Äggkaka 
(för 4 pers.). 

5 ägg, 	 socker, 
3 kkp. mjölk, 	 salt. 
3 msk. mjöl, 
Till braspannan: 1/2  msk. smör. 

Ägg ock mjölk vispas väl tillsamman. Mjölet lägges i ett 
fat, ock äggblandningen tillsättes under flitig rörning, så att det 
ej klimpar sig. Smaksättes med litet socker ock salt. 

En braspanna smörjes med kallt smör, smeten hälles däri 
ock sättes in i ganska varm ugn att gräddas 3 /4  tim. 

Serveras med bräckt skinka. 
12/7  1905. Harlösa, Frosta här. S. M. 

1) Fröna av Sinapis nigra. 
24-111091 Fästikrift till H. F. Feilberg. 
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5. Bovete-pannkaka 
(för 5 pers.). 

2 bgr. bovetegryn, 	 8 msk. sirap, 
2 lit. mjölk, 	 1 msk. smör. 
11/2  tsk. salt, 

Av gryn ock mjölk kokas en tjock gröt. Saltet tillsättes. 
Då gröten är färdig, hälles den upp ock får kallna. Då den 
är kall, blandas sirapen väl i. Massan hälles i en med smör 
smord form ock gräddas omkr. 1/2  tim. 

Serveras kall. 
1/8  1905. Åhus. I. A. 

6. Brödsoppa 
(för 5 pers.). 

425 gr. brödkanter, 	 2 ägg, 
3 lit. dricka, 	 3 msk. socker. 
1 bit kanel, 

Brödet lägges i kallt dricka ock får koka med en bit ka-
nel, tils det är mjukt. Ägg ock socker vispas då upp i sopp-
skålen, ock soppan hälles upp under stark vispning. 

Användes till middag. 
27/7  1898. Reng, Skytts här. H. A. 

7. Syltmelk. 
Fårmjölk 1  (eller komjölk). 

Fårmjölk blandas upp med litet komjölk ock kokas upp. 
Den får sedan stå ock surna, vilket dröjer omkring 8 dagar 
sommartiden. Vasslan tages bort. 

Användes till frukost att doppa brödet i. 
22/7  1898. Maglarp, Skytts här. H. A. 

1) Fårmjölk är mycket dyr ock fås ej att köpa. Av 6 får er-
håller man ej mer än 1 lit, mjölk om dagen. Bönderna kunna ej för-
mås att avstå något åt andra. 
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8. Kokt svagdricka med bröd 
(för 6 pers.). 

6 msk. sirap, 
torrt bröd. 

Svagdrickat med ingefärsbitarna i får koka upp, ock smak-
sättes sedan med sirapen. Brödet tärnas, lägges i en skål, det 
kokta drickat hälles över. 

17/7  1905. Åhus. E. L. 

9. Smörsoppor med äggröra 
(för 10 pers.). 

1/s kaka grovt bröd, 	16 skedblad mjölk, 
2 bgr. flott, 	 socker, 
8 ägg, 	 salt. 
Brödet skäres i bitar ock stekes i flott. Lägges sedan upp 

på ett fat. 
Äggen vispas upp, mjölken slås i jämte socker ock salt. 

Smeten slås i en panna ock får under flitig omrörning koka, tils 
den stannar. Lägges därefter på brödet. 

9/8  1902. Mellby, V. Göinge här. H. S. 

10. Gubbeknorr 
(för 4 pers.). 

3 lit. svagdricka, 
4 bitar ingefära, 

3 bgr. »klier» (= kanter) av 
grovt bröd, 

2 lit. dricka, 

1 knivsudd starkpeppar, 
2 msk. socker, 
1 tsk. inget ära. 

»Klier» av grovbröd kokas i svagdricka, tils de bli mjuka. 
Socker, ingefära ock starkpeppar tillsättas. 

Serveras såsom middagsmat. 

11; Soppa 

1 kg. fläskräster, 
1 lit. vatten, 
1 vitkålshuvud, 
3 morötter, 

23/6  1898. Trelleborg. H. A. 

på iläskräster, s. k. »snutit» 
(för 7 pers.). 

2 palsternackor, 
1 purjolök, 
1/2  lit, potatis, 
peppar, salt. 

Fläskräster — vilka kunna vara såväl rökade som saltade — 
sättas på med vatten. Då det kokar, skummas allt grums bort. 
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De ansade grönsakerna, kålen ock den skalade potatisen lägga's 
i. Därefter får det hela koka, tils köttet är mört. 

Kevlinge, Harjag. här. H. K. 

12. Botter eller linser. 
5 kkp. gråa ärter, 	 8 msk. sirap, 
4 lit. vatten, 	 4 msk. ättika, 
1 kg. fläsk, 	 4 tsk. salt. 
Till servering: mjölk. 
Ärterna kokas med fläsket, till dess att allt är en gröt. 

Fläsket tages upp ock serveras på ett fat. Ärterna smaksättas 
ock ätas med fläsket ock mjölken. 

Möjligen överbliven gröt stekes till ett annat mål ock ätes 
med mjölk. 

7/8  1907. örje, Rönneb. här. S. W. 

13. Varkensgröt. 

11/2  kkp. risgryn, 	 1 stång kanel, 
1i/2 kkp. ångkokta korngryn, 	salt, 
6 lit. mjölk, . 	 socker. 
Risgrynen sköljas; när mjölken kokat upp med kanelen, 

hällas alla grynen i, ock det får koka, tils gröten är lagom 
tjock. Den avsmakas med salt ock socker. 

Om man vill, kan sirap serveras till gröten. 
22/7  1903. Hä.rslöv, Rönneb. här. A. B. 

14. Vandgröd 
(för 3 pers.). 

2 lit. vatten, 	 1 tsk. salt, 
195 gr. grova korngryn, 	11/2  lit. kärnmjölk. 
1/2  msk. kummin, 
Vatten kokas upp, grynen, läggas i ock få koka 2 tim. När 

de äro halvkokta, tillsättes kummin, ock när gröten är färdig, 
saltas den. 

Serveras till middag eller aftonvard med kärnmjölk ock 
sirapshåla. 

25/7  1898. Trelleborg. H. A. 
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15. Artgröt. 
Gula ärter rensas ock kokas i kort spad. Potatis skalas 

ock kokas. Potatisen,  ock ärterna stötas tillsammans, tils de 
mosa sig. 

Ätes med sill, fläsk eller lungkorv. 
9/8  1902. Mellby, V. Göinge här. Il. S. 

16. Bigat. 

Huvud, tunga, fötter, lever, lunga, järta ock njure av kalv 
kokas i kort spad med peppar ock salt. När det är kokt, tages 
det upp, ock det användbara males. Spadet silas ock får sedan 
ett uppkok. En 'avredning av ett ägg -ock 2 msk. mjöl röres i; 
ock när såsen kokt upp, lägges det malda köttet i, ock allt-
sammans får ett uppkok, varpå bigaten avsmakas. Litet ättika 
ger god smak. 

Upphälles ock får stelna. Kan även ätas varm. 
9/8  1902. Mellby, V. Göiuge här. H. S. 

17. Stenkakor 
(för 5 pers.). 

2 lit. separerad mjölk, 	V2 msk. salt, 
3 öre prässjäst, 	 15 kkp. hemsiktat korn- 
2 ägg, 	 mjöl, 
2 msk. socker, 	 1 djup tallrik stekflott. 
Mjölken värmes litet. Jästen upplöses . i 1 kaffekopp av 

mjölken; rästen av mjölken jämte ägg slås i ett fat ock vispas 
en stund, varefter sockret ock saltet sättas till. Därefter vispas 
mjölet ned litet i sänder. Sist tillsättes den upplösta jästen, ock 
smeten arbetas väl (vispas) samt ställes på stekugnsdörren (som 
är varm) för att jäsa 2 tim. Då smeten jäst, 'gräddas den i 
små kakor på ett pannjärn, som sättes över elden. Då det 
är varmt, slås litet stekflott på, ock smeten lägges med en horn-
sked i 6 kakor på järnet. Kakorna vändas med en kniv, då 
de äro gräddade på ena sidan. De lägges sedan upp på ett 
lerfat. 

9/s 1903. Harlösa, Frosta här. H. H. 
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Sur-sött bröd. 
10 lit, vatten, 	 salt, 
20 kg. toppmjöl, 	 1/2  lit. dricka, 
1 kg. kummin, 	 1/2  kg. prässjäst. 

Vattnet kokas ock röres ned i hälften av mjölet, vari kum-
min ock salt blandats. Degen höljes över ock får jäsa 10 tim. , 
Drickat värmes, prässjästen löses upp i det ock blandas med 
mjöl till en tjock gröt, som får jäsa 3 tim. Detta arbetas in i 
degen, då den arbetas efter jäsningen, ock då tages det övriga. 
mjölet också, så att degen blir riktigt fast. Den får nu åter 
jäsa 2 tim., arbetas, får stå 1 tim, ock slås sedan upp i stora 
kakor, som skola jäsa 1/2  tim. Gräddas 2 tim. 

15 1903. Härslöv, Rönneb. här. A. B. 

Grovt rågbröd. 
25 lit, kokande vatten, 	2 kkp. salt, 
1 hg. kummin, 	 60 kg. grovt rågmjöl, 
1 hg. anis, 	 1 lit. bryggarejäst, 1, hg. 

fenkol, 	 surdeg. 
Kryddorna läggas i det kokande vattnet, ock detta röres 

ned i hälften av mjölet. Degen slås några gånger från ock åter, 
höljes över ock får jäsa 8 å 9 tim. Surdegen blandas med jäs-
ten ock skall också stå att jäsa ganska länge. 

När degen skall arbetas, blandas jästen i ock det mästa av 
det övriga mjölet, så att degen blir fast ock klibbar fast vid 
händerna, då den arbetats en stund. Nu får den åter jäsa en 
10 tim. Sedan arbetas den med rästen-  av mjölet, får vila 1 
tim, ock slås upp till stora kakor. Dessa skola jäsa ungefär 1 
tim. Innan de sättes in i bakugnen, smetas de över med dricka. 
Gräddas 4 tim. 

2/8  1903. Härslöv, Rönneb. här. A. B. 

Kavring. 
12 st. kokta, skalade po- 	rågmjöl ock kornmjöl (hälf- 

tatis, 	 ten av varje sort), 
10 lit, vatten, 	 prässjäst för 12 öre. 
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Potatisen kokas ock skalas, varefter den stötes eller males. 
Av mjöl, vatten, potatis ock jäst göres en deg, som får jäsa upp 
(därtill åtgår omkr. 3 tim.). Då den jäst upp, arbetas den ock 
bakas ut i långa rullar. Varje rulle skäres av med en stark 
tråd i små runda kakor. 

9/8  1902. Mellby, V. Göinge här. H. S. 

21. Spettkaka. 

3 tjog ägg, 	 11/2  kg. potatismjöl. 
11/2  kg. strösocker, 
Till blocket: 1 hg. smör. 
Glasyr: 11/2  kkp. socker, 1 äggvita. 

Äggulor ock vitor skiljas, vitorna hällas i en emaljerad spann 
(rym. 15 lit.). För att denna skall stå stadigt, surras den fast vid 
en stol. Vitorna slås så kraftigt med en grov, stor risvisp till 
hårt skum. Därefter röras gulorna ned, ock alltsammans vispas 
kraftigt. 1/2  tim, efter det vitorna började vispas, tillsättes sock-
ret, vispningen fortsättes så 1/4-1/2  tim., tils blandningen är rik-
tigt pösig, då potatismjölet så småningom tillsättes. Smeten 
gräddas på ett block vilande i en järnställning på en öppen 
spis framför eldhärden. 

Blocket (se teckn.) är av något hårt träslag, som ej spricker 
för värme, 65 cm. långt, 39 em. i omkrets 'neromkring ock 
22 em. uppomkring (sockertoppsformat), är fästat på en järn-
stång, försedd med handtag. Före gräddningen klädes blocket 
om med papper, ock detta surras fast med snören runt om blocket, 
så att papperet kommer att sitta stadigt ock forma sig efter 
blocket. Därefter smörjes papperet väl (är blocket nytt, så 
åtgår för smörjningen nästan 1 kg. smör). Blocket lägges så 
i sin ställning, ock med handtaget vevas blocket runt. 

En del av smeten tages i en skål, ock när blocket är upp-
hettat (smöret fräser då), ringlas denna med en soppslev på 
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blocket, som oupphörligen skall vevas runt (ej för fort). Man håller 
på därmed, tils det blivit en sammanhängande, genombruten 
kaka över hela blocket. Denna gräddas, tils den fått en ljus 
gulbrun fårg ock kännes torr (det upphettade blocket gräddar 
inifrån ock värmen från elden utifrån). Blocket skall vevas jämt, 
så att färgen blir lika på alla sidor. Så ringlar man på nytt först 
runda ringar, ock över dessa spinnes liksom trådar, varefter 
detta gräddas. Man fortsätter på detta sättet, ringlar ock gräd-
dar lag efter lag. Skulle det vilja bli färdiggräddat på ett 
ställe före det övriga, så ringlas det så fint över detta. Man 
får se till, att kakan blir lika tjock över hela blocket. Ju 
knaggligare utseende kakan får ju bättre. Det beräknas, att till 
gräddningen åtgår 1 tim, för varje tjog ägg. När gräddningen 
är slut, flyttas blocket längre från eldhärden, ock kakan får 
torka ordentligt. Det vevas alltjämt. 

Därefter garneras kakan. Med en kniv sättas på knaggarna 
små klickar av glasyren. När dessa torkat, lyftas blocket av 
ställningen, ock den smala delen stödes mot en med en handduk 
överklädd kudde, lagd på golvet. Kakan drages så försiktigt av, 
samtidigt som blocket lyftes. Papperet ock banden, som följa 
med kakan, tagas bort. 

Spettkaka av mindre än 3 tjog ägg gräddas ej över hela 
blocket. Har man mer än 3 tjog, måste blocket ökas. 

Spetskaka är en här på landsbygden vid alla större hög-
tidligheter nästan allmänt förekommande kaka. 

5/8  1905. Åhus. E. L. 



Um föingu og dauöa 
i lojatrd islendinga. 
Eftir JÖNAS J6NASSON, frå Hrafnagili. 

Eins.  og kunnugt er, liggur island langt burtu fr, öllum 
örum löndum, og hefur ekki staöiö i nånu sambandi vj neitt 
peirra, svo teljandi sö, siäan i fornöld, fyr en n& å hinum 
siåustu åratugum. Og Dab samband hefur enn ekki orbiä nånara 
en 	svo, 0 paö hefur Mö tu l höfubstabarins og kaupstabanna, 
en alba manna hefäi ekki ått ab verba fyrir miklum åhrifum 
af i)vi. pa8 meetti Dvi tla, a marg& og merkar fornar venjur 
dyldist i landinu — mörg hundrub åra siäir og Djöövenjur heföu 
gengiö Dar i arf fr å kyni tu l kyns og veeru par enn i fulla fjöri. 
Og pab er paä lika 0 nokkru leyti. En undarlega margt af pvi 
er pö horfiö og tSrnt, eäa er i fann veginn a hverfa, og nSdizku-
sibirnir og alkj66avenjurnar ab ryöja peim frå sér.paä må pvi 
telja svo, aä rn söu oräin hör um bil siäustu forvöb ab geta nåb 
og bjargab Srmsu af sibum gamla fölksins, ekki sizt srmsu af kim 
Mulla, sem aä einhverju leyti standa i sambandi vi ä Djöötnina 
gömlu. En tu l pess ab geta txmt pab efni tu l hlitar, pyrfti mabur 
helzt aä fara gangandi og i mesta heegöum sinum um på hluta 
landsins, sem minst hafa oräiä fyrir åhrifum ab utan frå, svo sem 
Hornstrandir og SkaftafellssSrslurnar, og leita paunig fyrir sör 
eftir Jvi, sem eftir er af fornvenjum landsins, pvi ab helzt er Do 
enn ab leita peirra å slikum stöbum. 

Ab visu er allmargt aä finna viåvikjandi Djöäsibum vorum 
og fornvenjum bxbi i Djöösögum Jöns krnasonar (Leipzig 1862-
1864), Huld og örum pjöbsagnasöfnum vorum; en bwbi er laab 
mjög dreift og samhengislaust, og vantar margt i DO, sem von 
er tu. Enda er ekki gert råå fyrir pvi, ab pau rit sö nein 
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lajöähåttasaga. k vi ä og dreif i fitlendum feråasögum og örum 
ritum er drepiä Djöäketti vora og siäi hingab og Dangaä, en 
bati er Daä öfullkomiä mjög og vita misskiliö og ranghermt, 
sem von er til. 

Djöthattir vorir standa margir hverjir i nånu sambandi viö 
Djöötråna, eäa hjåtråna, sem sumir kalla. En fjöldamargt 
Jvi efni er enn alls örannsaka8, sem vonlegt er, Dar sem enn 
hefur narfelt ekkert veriä gert til Dess ab safna Deim saman 
og rannsaka J.  Samband Djöttniar og Djöäsita er Dvi enn mjög 
å reiki, og Da6 svo, ab fjölmörg atriåi i Dvi efni er ekkert hagt 
um at segja sem stendur, sizt til hlitar, pvi aÖ enginn frabi-
matur hefur mbr vitanlega tekiä paä til meöferbar. 

pa8 getur Dvi ekki oräiä nema undan og ofan af, sem 
nokkurra hinna eldri Djöähåtta islendinga veräur minst i grein 
Dessari. Ef eg vildi gefa yfirlit yfir Då i heild sjuni, yräi aÖ 
ab veråa i nokkuö löngu måli, og yräi Dö alt i molum. Sum 
atriäin eru svo litt könnut enn. En sem synishorn af fvf, hva6 
alment er kunnugt um Dau efni, skal hbr drepiä å nokkur 
atriti, er snerta fatingu manna og vitskilnab vit Denna beim. 

Ja b er margs aä gata, Degar von er å aä barn fabist i 
heiminn. Bi Darf möäirin margt 0 varast, sem hån og barniö 
gatu beäiö skal% af, og svo er ekki siäur margt ab varast 
barnsins vegna, eftir a Dat er fatt, ekki sizt Dann timann sem 
libur frå fatingu Dess og Danga8 til bfiiö er ab skira D0.1  

Fyrst er Då. Dess a geta, at foreldrum er ekki wfinlega 
sama um, hvort Deim fabist piltur eda stålka. En oft må råka 
nokkru um Dat, Dvi ab så var trå manna, ab piltar fleddust frå 
hagri hliä möturinnar, en stålkur frå hinni vinstri. Varå DVI 
möburefnit 0 halla sbr til hregri hliäar, Degar barniö kom undir, 
ef Datt vildu eignast pilt, og halda Dyl åfram 0 liggja å haegri 
hlibina fyrst um tima å eftir. En svo, Degar hån er oräin 
Dunguä, Darf hån svo rnargs aå gata og svo margt ad varast, 
0 Dat er aldrei vandlifaära en Då. En til Dess at vita fyrir 

l'Srzkur maäur, MAX BARTELS, hefur rita b i »Zeitschrift far Ethno-
logie» 1900, bis. 52-86 mu »Isländischer Brauch u. Volksglauhe in 
Bezug auf die Nachkommenschaft» og tint Dar flest til, en sumt i Deirri 
ritgerä er misskiliä; en pessvegna fer eg flj6tara y& Pann hlutann en 
eg hefäi annars gert. 
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vist, hvort hån er orbin barnshafandi eåa ekki, parf hån ekki 
annaå en låta pvag sitt i leirskål, låta vd l fmgba nål ofan i 
Dvagib og låta svo standa nöttina yfir. Ef nålin er jafnfögur 
aå morgni, er konan heilbrigå, en hafi komiö å hana rytöblettir, 
er hån orbin punguö. Margt anna8 mmtti segja am Detta, en 
Dvi er slept Ur. 

Meåan konan gengur meå, må hån ekki boraa meå skeiä 
eäa spmni, sem slug er i, pvi ab Då veråur barni å me, skarö 
i vörina (hareskår). Ekki må hån setja pott å hläbir, svo aå 
eyrun snål upp og fram, pvi a på verba eyrun å barninu 
framan og aftan å höfbinu, og ekki må hån heldur drekka är 
potti, p vi aå på getur hån ekki fEett, nema potti sé hvolft yfir 
hana. Ekki må hån heldur hlaupa hart, Dvi 0 Då verbur 
barninu sundlahmtt, og ekki horfa fram af håu, Dvi 0 Då 
verbur barni b lofthrmtt. Ef hån horfir å noräurljös, tinar barniå 
eda verbur rangeygt. Ekki må hån heldur ganga Dar, sem 
gengib hefur verib å mannbroddum eåa broddstaf hefur veriö 
pjakkab nibur, Dvi 0 Då verba holur upp i iljarnar å barninu. 
Ef målbein er brotiö eäa pvi er fleygt, Dar sem ölät kona er 
å 	bm, veråur barni å mållaust. Då må hån ekki heldur borba 
nema einstöku mat. Ef hän boråar rjåpur, veråur barniö frek-
nött, en ef hån boröar ket af fugli, sem valur hefur slegib, fler 
barniä valbrå. Ef hån boråar gömfillu, sumir segja år sel, 
verbur barnib holgöma, en ef hån borbar selhreifa, Då verba 
selhreifar å barninu i handa staå. Ef hån boråar brjösk, veräur 
brjösk en ekkert bein i likama barnsins. Ef hån drekkur af 
vatni, sem kSrr eba kindur hafa drukkiä år, jörtrar barniå. 
petta er ekki helmingurinn af vitum Deim, sem varast verbur, 
en ekki köir ab taka fleira fram af beim, enda eru flestar 
Dessar varåbarreglur kettar og horfnar fyrir löngu. 

Då er og Srmislegt 0 varast, tu l Dess 0 fmbingin sjålf geti 
gengiö beerilega. Ekki måtti konan ganga undir n5rreist 
pvi ab Då gat hån ekki fmtt, nema reisa sperrur yfir henni. 
Ekki må hån heldur ganga undir pvottasntru, PV]: 0 Då veräur 
naflastrengurinn um hålsinn å barninn; ekki må hän greiåa hår 
sitt i råminu, Dvi ab Då kemur hån hart niåur; og ekki må 
hån sofa å smng, sem rjåpnafiäur er i, å meban hän gengnr 
meå barniå, pvi aö Jå getur hän alls ekki fett o. m. 
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Fyrir langa löngu hefur Daä veriä tizka ab låta konur 
liggja å gölfinu, å meåan D2er öla börnin; hefur 	veriä ab 
jafnaöi biiö annig um 	r, aä hey eåa gras var boriö inn å 
gölfiä og peim var gert bli r vi; Dar uräu Dxr ab liggja, 
panga6 til biliä var ab skilja å milli. på, en ekki fyr, vont 
p2er inbar å sxng. Siåur pessi er ni horfinn fyrir mörgum 
öldum, og allar konur ala nit börn sin i riimi sinn. En tveir 
algengir talshxttir eru enn talsvert notabir i daglegu måli, sem 
minna å penna forna sjö: annar er så, ab kona leggist å göl f, 
Degar hän tekur löttasöttina; ni er pessi talshåttur Mum ab 
hverfa, og jafnan svo ab °räl kvebiä, aä konan sé lögzt; 
hinn er så, aä å meåan barniä liggur meä konunni, Degar pab 
er aäeins fwtt, en eigi er biiiä ab skilja å milli, er kallaå, ab 
barniö liggi i grasinu, og ef barniä hljöäar undireins og 
DO er fxtt, er kallaö, ab Jaö göli i grasinu. Bååir Dessir 
siöartöldu talshxttir era enn algengir å suåurlaudi, en nor6an-
lands eru. Deir Dvi mer horfnir meå öllu. Ef bjarndSrrsfeldur 
var breiddur undir konuna, varå Daö barninu ab göbu, Dvi ab 

gat Dvi aldrei oräiä kalt mil dagana, eäa h afåi bjarnyl, 
sem kallaä var, og Dötti 1)0 göbur kostur. Af pvi er algengt 
enn ab segja, ab så hafi bjarnyl, sem polir kulda öärum betur. 

Ef fköingin gekk mjög tregt eött konan kom mjög hart 
niöur, voru Sups Mö tu l aä beta r vi. Eitt var pa6, ab hnYta 
sigurhniit eåa sigurlykkju yfir konunni, og greiddist Då 
vanalega hagur hennar Djåningalitiä. Ekki hef eg getab nå6 
i pm3 enn aö vita, hvernig kultur Dessi er brugäinn. Enn 
åreibanlegri var laö lausnarsteinninn, og Dötti Jvi yfirsetu-
konum ekki önSrtt, ef pfflr gåtu nåä i hann. En 130 var ml 
ekki svo auägert. Sagt er, ab hann sö til vestur i Dråpuhliäar-
fjalli i Sn2efellsnessSrslu, og finnist Dar i brunni einum, sem er 
fullur af nåttilrusteinum. En steinar pessir fljöta aldrei uppi 
nema 	Jönsmessunött (24. jtkni), og veröur ab sxta lagi ab nå, 
honum Då. Einnig må nå honum å annan hått, meö pvi ab 
låta örnina hjälpa sör tu l ab nå i hann, en mikiä vandlmfi er å. 
Dvi, ab paa takistl. Geyma skal hann i hveiti innan i liknar-
belg eåa smågervu lini, Dvi annars missir hann nåtttru sina. 
Sumir segja, aä ekki Durfi annaä en leggja steininn å kviä 

1) J. Å. Pjö6s. I, bls. 649. 
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konunnar, tu l Dess aä greiäist um hag 'hemtar, en aärir segja, 
aä hella skuli yfir bann hvitu vini eba txru vatni i hreinum 
bikar og låta svo konuna drekka af honum. Et alt um DrYtur, 
dugir paa i lengstu lög aö reka föäur barnsins ir skyrtunni og 
frera konuna i hana. f föist barniä fyrirstöäulaust. 

Barnsfylgjuna skal taka og brenna hana. Ef henni er fleygt 
tit å viöavang eba er grafin, geta hundar eba önnur hraakvikindi 
MÖ i bana og Miä bana; en hvert Jaö kvikindi, sem fylgjuna 
,Rur, fylgir alban barninu alla Dess efl. Ef hån er brend, fylgir 
barninu ljös eaa stjarna. 

Ef blöblåt koma ab konunni eftir fxöinguna, må stilla 
Dan meä blöåstemmusteininum, meä Dyl ö leggja hann å 
kviö konunnar. Fåir munu eiga hann, og hvergi het eg neitt 
fundiö um, hvernig aä fara ab afla hans. 

Konur lågu venjulega viku å sxng, en surnar voru svo 
laraustar, ab Dmr förti å foetur eftir 2-3 daga, og bar ekki å, 
ab Deim yröi meint viä Da& Dwr voru sumar furäuhraustar. 
Eiva konu hef eg heyrt um ekki alls fyrir löngu, sem borbabi 
fjögra marka ask af baunurn, Degar htin var inlin aä ala barniä, 
og vara gott af. 

Eftir lögum måtti ekkert barn skira nema i kirkju, nema 
lif laigi viä, og lå refsing viä, ef Daä dröst lengur en tu l hins 
sjöunda dagsl. Eru margar skritnar sögur til af Deim ferba-
lögum, Degar veriä var ab fara meä hvitvaungana tu l kirkjunn-
ar tu l skirnarinnar. En langt er nå siäan ab fariö var alment 
ab skira börnin heima, og hefur aldrei veriä gerä nein reki- 

« åtefna At af vi. En oftast var Dvi hra8a6 svo sem måtti. Ef 
barn foeddist ab nöttu tu, var presturinn söttur daginn eftir, en 
annars sjaldan slöar en nxsta dag; hefur si venia tiäkast i 
sumum sveitum alt fram å Denna dag. Barniä er skirt viö 
riimstokk möhrinnar, åMur en yflrsetukonan fer, og siäan er 
haldin skirnarveizla å eftir. pangab er bobiä vinum og kunn-
ingjum og giä og drukkiä eftir föngum, og veräur Då stunduin 
glatt å hjalla. En Dö Detta fxri alt fram i baästofunni, rkt 
viä rtmstokk srengurkonunnar, bar ekki å, ab Jaö geråi henni 
neitt, og var furba. A6 minsta kosti man eg ekki eftir vi, og 
skiräi fö mörg hörn Dannig å fyrstu prestskaparårum minum. 

1) Anordning om Hus-Tugten i Island, 5. Juni 1746, § 2. 
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Oft var boriö fram heitt hangiket eäa steik i pessum veizlum 
og annaä Daä, er bfiiö åtti bezt a bjöäa, og drukkiä brennivin 
me& Sjaldan uräu menu samt druknir. NÅ er Detta alt oräi6 
breytt — börnin ekki skir ä fyrri, en marin er oräin frisk, ef 
pau eru heilbrigä. 

Guäfeägini eru xtiä DrjA, og vora Dau jafnan Unr yfirsetu-
konan, mOur hennar og einhver af vinum foreldranna. Sjålf 
råäa foreldrarnir altaf nafni barnsins, og er po oft låtiä heita 
nöfnum år 2ttinni, en stundum eitthvaä tt i loftiä. Skirnar-
gjafir hafa litiä tiäkazt. Viävikjandi nafni barnsins ber a geta 
Dess, ab ef konuna dreymir einhverja manneskju nokkrum sinnum, 
å 	meban hån gengur me ä barn, Då er hån aä vitja nafns, 
0: fara i kringum Daä, 0 barniä veräi låtiä heita eftir sör. 
Stundum biäja pessir draummenn una Ja b i svefninum. Sjålf-
sagt er 0 veräa vi ä bxn peirra,,  pvi ab bi getur Dab haft 
ill eftirköst aä verba ekki vi ä bön fimmliäinna, og svo fa b ab 
verba barninu fyrir gmfu og langlifi. En vandi getur oräiä 
fyrir ~ina 0 råäa fram -år Dessa måli, ef så hefur veriä 
vondur maäur, er nafnsins leitar, eäa jafnvel annar ennDå verri, 
sem dxmi emu till. 

Viba var Da6 titt, einkum hör fyrrum, a Degar Nib var 
aä 	skira, för yfirsetukonan me ä barniä heim til sin, einkum ef 
heimili voru mjög fåmenn og fåtxk, og hafäi paä hjå sör svo 
sem vikutima, å meban möäirin var ab hressast. petta gat vel 
ått sör stab, pvi aä konur lögäu nxrfelt aldrei börn sin å brjöst, 
heldur ölu Dan upp viä pela. 

på var 130 og alsiba, pegar fröttist, ab einhverstaäar v2eri 
fjölgaä, 0 grannkonur og vinkonur sxngurkonunnar koma höpum 
saman til hennar og fxrbu henni å swngina, sem kallaö var, 
o: Dxr fxräu henni brauå, smör, ket og allan mat, sem nöfnum 
tjåir ab nefna, annan en spönamat, alt sobiä og tilbiiiÖ. 	etta 
var gert til pess, 0 konan Dyrfti ekki ab svelta, å meban hån 
laegi å sxng. pessi fagri siäur kom sör oft mjög vel, Degar 
fåtxk heimili åtta i hlut. Dessi siäur hefur haldizt alt til Dessa 
dags å suäurlandi, en annarstabar held eg hann sö horfinn fyrir 
Iöngu, ab minsta kosti kannast enginn vi ä hann noräanlands. 

1) Sbr. „Satan vitjar nafns", J. A. Dj6ås. II, ble. 22-23. 
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pegar mööirin klxöir sig i fyrsta sinn eftir afstaäinn barn-
burb („stigur af sxng"), gefur hån Mia fölkinu å bxnum ein-
hvern glaåning, oftast einhvern göban bita aukreitis matnum, 
eba lxtur skamta betar Dann daginn en vant er; Detta heitir 
s zon gur biti og hefur altaf Dött allmikiö tu l hans koma. Nå å 
seinni timum er DO oftast kaffi meä braubi me& 

Miklar geetur veräur 0 hafa å barninu fyrst eftir fxbinguna, 
og 	Då ekki sizt t meäan Daä er öskirt. Oftast var Ja ä lagt i 
råm, annaähvort hjå möhrinni sjålfri eäa Då i annab råm eba 
vöggu, ef lrån var tu, Degar bliiä var 0 langa Daä og klxba, 
stungiä upp i Daä dåsa og hinn At handa Dvi peli. En ekki 
var gott 0 yfirgefa Dab nokkra stund eäa låta Daä vera eitt i 
hilsi sem nokkru nam. fa 8 voru tu l tveir skaärffläisövinir, sem 
gåtu setiö um DO, 0 nå Dvi å sitt vald, og var båäa bågt aå 
varast. Eftir a skirnin hafäi helga å Daä og hinn öhreini andi, 
sem i Dvi bj6 frå möburlifi, var horfinn å bart undan saaringu- 
num 	i skirninni, var Ja ä miklu betur brynja ä fyrir ofsöknum 
illra veetta, og dugäi J6 stundum ekki tu. 

Armar Dessara övina, sem Durfti ab verja barni ä fyrir, var 
huldufölkib. 	aÖ situr endalaust am Daä ab nå i ungbörn 
menskra manna og låta örvasa karla og kerlingar aftur i 
Deirra staä. Elnoba ålfarnir Då gg kSrta Deim saman, Dangaä tul 
Deir eru ekki oränir stzerri en ungbörn, og gefa Deim barna-
yfirlit; en aldrei få Dessir umskiftingar vöxt eba viögang, svo 
ab i neinu lagi M, •og oftast eru pair fåbjånar og vandrxida-
gripir, Durfa fulloräins manus fxbi, en komast aldrei almenni-
lega å fät og verba hverjum manni hvimleibir. Älfum er alhTgt 
0 nå börnunum, å meöan Dau eru öskirb, ef enginn er viä 
hendina tu l Dess aä gwta eirra, og skirnin sjålf er ekki ein-
hlit, å medan barniö er tannlaust; en fir Dvi å Dvi 0 vera 
nokkurnveginn 611ffitt, Dö ab frå Dvi sé fariä, ekki sizt ef kross-
marki er brugbiä yfir Daä. pvi var einu sinni, ab tvr ålfkonur 
aatluäu ab skifta um barn, sem lå i vöggu, er stålpab barn sat 
hjå. Yngri ålfkonan gekk Degar aÖ barninu, tök å vi og 

Tökum å, tökum å; 
en Då mxlti hin eldri: 

Ekki må, ekki må, 
upp er komin tyllitå, og taktu' å; 
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kross er undir og ofanå, 
sjövetlingur sitar hjå og segir frk. 

Föra Dxr svo burtu, og varå barninu ekkert meint viä 
En tu l Dess aö börnin komist ekki i tri vi ä ålfa slöar, Degar 

Dan eru komin å legg, ber 0 gfflta Dess vandlega, Degar Dau 
era skir, aö ansa skirnarvatninu svo vel yfir höfuä Deim, 
Daö fall i augun å Deim, Dvi aä öll böra eru fxdd meå vi 
ebli aö vera skygn eäa sjå i gegnum holt og hffläir og geta 
greint dularverur; en vi å skirnarvatniö missa Dau skygnina, og 
er Då litil hetta å Dvi, 0 Dau veröi fyrir ginningam• ålfa, Degar 
Dau geta ekki sé Då, D6 aä Daä hafi ej aå siäur oft viljaä tu. 

Hinn övinurinn, sem er 0 varast, er öllu verri viäfangs, 
Dvi a Daä er sjålfur kölski eåa Då einhver af årum hans. 
Hann situr um Daö aä fara i barniö, å meåan Daö er öskirt, 
drepur Daä og gerir Daä 0 hinni verstu afturgöngu. pegar 
kona fwöir barn i dulsmåli og ber Daö tt, fer oftast i Daå ein-
hver illur andi, svo aDaå er å slxöingi nål2egt Deim stöävum, 
sem Da8 var boriä it eöa fyrir fariä å, og gerir Dar Daö ut af 
sör, sem Do getur, bwed villir fer8amenn, og hrfflåir mena og 
skepnur me8 vxli sina og öhljöäum. Sjaldan era Atburbir samt 
eins mikilvirkir eins og afturgöngur fulloröinua manna. Stund-
um eru Deir meinlitlir, en val a og veina undan vondum verum, 
og bera sig Då svo åmåtlega, 0 af Dvi er kominn talshåtturinn, 
0 Do standi illa i bxliä hans, ef einhver er yfirburba 
önugur og trillar. En Dö ekki fan i ni svo illa, vera öskirä 
böra aldrei såluhölpin, og Dess vegna er Daå skylda foreldranna 
0 sjå am, a börnin sött skirö sem fyrst. Sem deemi Dess, 
hvaä leitt getur af hiräuleysi i Dvi efni, nwgir a benda å 
söguna af Selkollu2, sem var svo mögnuä, aä htn jafnvel Dor& 
aä standa uppi i hårinu å jafnsannheilögum manni, eins og 
Guömundi biskupi hinum gööa. 

Ni 	er öll Dessi hjåtrå dan å tt ab mesta leyti lAr å landi, 
enda Dött eldi eftir einstöku venjur, sem minna å einstök atribi, 
svo sem Daä aå mörgum er illa vi ö 0 låta öskir6 hörn vera 
einsömul svo nokkru nemi. Og tu l er DO, 0 foreldrar, eba 
eiukum nmehr, taka sk. Daö åkaflega narri barnsins vegna, ef 

Sögn Dessi er nokku6 ö6ruvisi i J. Å. Pj66s. bis. I, 43-44. 
2) Bisk. s. I, 604-608. 
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DO, deyr öskirt, og Dau hafa ekki einhverra hluta vegna komiä 
å Da6 skemmri skirn. 

Dess ber 0 geta, ab Daä er viba siäur ena ab gefa börnum 
einhverja gjöf, Degar Dau a fyrstu tönnina; er DO oft einhver 
gubsorbabok eiba DVi um likt. Dessi siäur er siban itr heiäni, 
og hefur haldizt via alt til Dessa dags. 

Svo sem sjå må af hinn uudanritaba, spretta Ymsir af siäum 
Dessum og venjum frå åhrifum kirkjunnar i katölskri tiä her å 
landi, enda hefur ymislegt fleira af sliku haldizt vi ä her å landi 
alt fram undir Denna dag, Dött Dess veräi ekki her getiä. Aftur 
er Ymislegt, sem var til i dånarsiäum manna miklu eldra, sumt 
framan itr römmustu heiöni, sem haldizt hefur alt til Dessa 
dags. Stendur Dab flest i nånu sambandi vi ä draugatråna, sem 
hefur haldizt vi ä her å landi alt fram undir Denna dag, Drått 
fyrir alt DO sem gert hefur veriä til 0 eyäa henni. 

Eftir kenningu kirkjunnar fara allir menn Degar eftir daub-
ann annabhv.  ort til himnarikis eba helvitis, eftir Dyl hvernig 
Deir hafa veriä undir daubann bilnir, og eiga -år hvorugum 
staänum afturkvxmt. En hinir heiänu forfeäur vorir virbast 
hafa skobab svo, sem andir daubra manna weru meira eiba minna 
nåtengdar likamanum eftir dauåann, og vxru å sveimi eba reiki, 
ån 	Dess ab vera bundnar vi ä vissa stabi, nema J  ab minsta 
kosti stundum. En Dab er umtalsefni goäafrxbinnar a rekja 
fa ä mål, og Dvi slept her. Skal nå smia ab öbru efni. 

Fåum.  er Da6 geflb ab vita dauba sinn fyrir, en samt era 
til Yms merki, sem vert er ab aägwta, sem kallast fei gbarboä 
eäa feigbarmerki. Ef mahur ser svip sinn, på er maäur 
åreibanlega feigur; sömuleiäis ef rnanni veräur fetaskortur i 
kirkjugarbi; ef tveimur dettur sama i hug, Då er så feigur, 
sem veräur seinni til ab segja Daä; ef verkfseri, sem maåur er 
0 vinna men, hrökkur ösjålfrått iii hendi manus; ef maäur 
gerir eitthvaä i råäleysu eäa vert å möti venju hans eba ebli, 
er sagt ab h onum segi fyrir, og er taliä feigbarmerki o. m. fl. 
Brestir i lillsaviäum boba einhvern feigan å bxnum, og ef 
krummi krunkar å hAsum uppi, Dar sem veikur maäur er inni, 
er hann feigur, og Darf ekki altend veikan mann till; enda er 

l) Sbr. Esp. krb. XI, 10 bis. 
25-111091. Fästskrift till II. F. Feilberg. 
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margt tu i sögnum una krumma, hvernig hann segir margt 
fyrir me å låtbragäi sinul. Ef tveir menn deyja å sama be, svo 
aö ekki liäur langt å milli, må eiga vist, 0 så Driöji deyr, 
Unr en åriå er liäiö fr å låti hins fyrsta. Margvislegir feigbar-
bobar birtast i draumum og å annan hått, en DO yräi oflangt 
mål 0 fara Åt i Då sålma hör. 

i sambandi vi etta skal Dess getiå, aä mögnuä forlagatrii 
hefur veriä rikjandi m0 Djöäinni. pegar einhver hefur sloppiö 
undarlega vd l 	einhverjum lifshåska, Då er sagt: „p0 hafa 
ekki veriå uppi dagarnir fyrir honum", eba Degar einhver deyr svo, 

svo viråist, sem honum weri allar bjargir bannaäar, Då er oft 
kvebiå svo aÖ oräi: „Honum hefur ekki ått a veräa lengra lifs 
auåiö". „Enginn deyr fyrir örlög fram" er algengur målshåttur, 
og Daå viräist vera trit margra manna ena i dag, aä alt, sem 
fram viä mann kemur, sé kvaråaä fyrirfram. Og Dess vegna 
veräur heldur ekki vi å forlögunum spornaö. „Ekki må sköpum 
renna" segir målshåtturinn. Fjöldi sagna er tu l um Jaö, ab 
enginn getur umfiåiå Dann dauädaga, sem honum er åskapaäur. 
Einu sinni var manni einum spé Jv1, 0 hann mundi drukna 
i sjö. Hann åsetti sör Dvi aå fara aklrei å fot, hvaä sem via 
lffigi, og åtti hann pö heima vi ä sjö og hafbi. mikla Åtgerå. 
Einhverju sinni, Degar hann var oräinn gamall, gekk hann ofan 
ab sjöbö.å til vermanna sinna, Degar Deir voru komnir 0. 
Enginn eirra var Då staddur i biläinni; en sjöföt sin höfän 
peir hengt framarlega i beinni; hafäi runni8 ir Deim sjör, og 
safnast i poll å gölfinu innan viå bååardyrnar. Svo fara engar 
sögur af Dvi, en Degar sjömennirnir koran heim tilbiar sinnar 
litilli stundu siäar, 	lå böndi å gran innan viö beardyrnar 
me ä andlitiä niåri i pollinum og var dauåur. pannig kom DO 
fram, sem åkveäis5 var, 0 hann druknaåi i sjö. 

-5"misleg hjåtrii hefur fyrrum veriä daubanum samfara, t. d. 
0 a ef maåur fdpur å potti, getur mahur ekki dåiä, nema potti 
sé hvolft yfir höfuå honum, og ef maäur venur sig å aä hafa 
sokkana sina undir höfäinu å nöttunni, getur hann ekki heldur 
dåiå, nema sokkum sé stungiä undir höfuå hans. Alment var 
Dvi tri5.0, aÖ gööir menn og guåhrxddir fengju hxgt a ndlåt, 
en vondir mena fengju illan dauåa og hart andlåt. Ef ein- 

1) J. Å. Pj665. I, 619 his. 
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hver baräist lengi vi ä öndina og virtist ekki xtla aä geta 
skiliä via, var titt a6 senda tu l kirkjunnar eftir messuklxäunum 
og breiba Dan yfir pann, sem var ab deyja; bråst J  ekki aä 
oTeiddist um andlåt hans. 

liver sem deyr, tekur kyi an d v ör p eba an dk ö f; pegar 
hann hefur tekiä andköfin, å xtiä aä veita honum n åbj argir, 
0: loka augum hans, nösum og munni og leggj a hann tu, 
0: leggja likiä rött å bakiö og krossleggja hendurnar å brjöstinu. 
Siöan er Do låtiä köa, panga() tu l DO er fariä aä kölna og byrjaä 
aä stiräna; på er paä tekiä og lagt å fjöl, en löreft eäa linlak lagt 
undir, breitt yfir paö og bundiä utanum. Svo er likiä boriä i eitt-
hvert framhSTsi og låtiä standa par uppi, pangaö Ja b er kistulagt. 
Lengi var tizka aä vaka yfir likum me ä fjös, Dangaä tu l Dan voru 
kistulögä, og oftast voru passiusålmarnir eba sålmabökin låtin 
liggja opin å brjöstum peirra. Oft var sungiä vers eäa sålmur, 
Degar lik voru borin fram. Åäur en likin voru kistulögä, var 
saumaä utan um Dan löreft eba linlak eba rekkjuvoä, en lik-
klffläi komu ekki i tizku fyrri en eftir miäja 19. öld og sum-
stabar miklu sjöar. Kisturnar voru ååur fyrrunr eins og his i 
laginu, fram um eäa yfir 1800; på får fyrst hi ä atlenda lik-
kistulag aå breiåast -CIA, en varå ekki alment fyrni en undir 
miäja öldina. pegar kistulagt var, var oftast lesiä eäa sungiö 
eitthvaa guärxkilegt, partur ir hugvekju, prödikun eäa sunginu 
sålmur. Svo var kistan negld aftur. Oft voru lik fåtxklinga 
jörätiä kistulaus, og Daö jafnvel fram å 19. öld, bara saurnaä 
utan um pau og paa bundin å fjöl, og lögå svo i gröfina, og 
stundum ekki svo mikiä, Degar störsöttir eött manndauäi öu 
yfir eins og i störa böla 1707 eba möäuharöindunum 1784-85, 
Degar nr 10,000 manns döu hör å landi ir hungri og harärötti. 
En fremur mun ki hafa valdi å fåtxkt og skortur å timbri, en 
aä Daö hafi nokkurntima kött tilhlÖilegt. Eigi voru mbar 
haldnar nema yfir heldri mönnum, heldur aäeins sungiä; en 
Degar kistan var borin iXr kirkjunni tu l grafarinnar, var xtiä 
gengiä me ä hana röttaelis hringinn i kring= kirkjuna, töur 
en kistunni var sökt niäur i gröfina. Medan veriä var ab fylla 
gröfina, stöäu allir sem fylgdu viä hana, og liksålmar voru 
sungnir yfir henni, hvernig sem veäur var; berhöfbabir voru menn 
wfinlega. 
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Aldrei hefur Igess heyrzt getiö, a peningar eöa fe hafi veriö 
lagt i kistur meä framliänuni her å landi; en margir hafa veriä 
grafnir me ä dSTrgripum, sem peir ttu, t. d. hringum og Unr 
skarti. En vida var paö siäur, og er enda ena, aä leggja guös-
orbaboekur, sem hinn framliöni haföi haldiä mest uppå, i kistuna 
me ä honum. Helzt era Daä gamlar guösoräabwkur, svo sem 
passiusålmarnir, btenabwkur Srmsar o. fl., sem Dannig hefur oröiö 
sålunesti hinum låtna; hefur fa 6 veriä till manna, 0 bxkur 
pessar gaatu oräiä honum tu l lettis tu l såluhjålpar. Sumir hafa 
beäiä um, J lagt vari i kistuna me ä ser eitthvaä, sem Deim 
hefur Dött vwnst um ea Deir hafa mest fjallaa um i lifinu. 
pannig var tim Odd Hjaltalin, fjärbungslgekni å Vestfjöräum 
et 1840). Hann var ågxtur lxknir og allra manna hepnastur 
aö hjålpa konum i barnsnauä, nokkub undarlegur i håttum og 
drykkjumaäur mikill. Hann let leggja faebingartöngina sina og 
fulla brennivinsflösku i kistuna me8 ser, tu l Dess aä vita, sagöi 
hann, hver yräi sterkari, töngin tu l viöreisnar eda flaskan til 
åfellisdöms. Fleiri dxmi Dvi lik veit eg tilaÖ fyrir hafa komiä. 

Fyrrum vår s trå talsvert rikjandi, a veäurfariä greftrunar-
daginn foeri rnikiä eftir kyl, hvernig mena hefäu komiå fram i 
lifinu. pegar Bjarni sS-slumahur Halldörsson å pingeyrnm 
1773) var jarbabur, var sil ölåta noräanstörhriä, a likmennirnir 
reäu ekki vi ä neitt; gröfin var ofstutt, Degar tu l åtti J taka, 
svo a Deir mista kistuna é höföagaflinn ofan i gröfina, en 
fötahlutinn reis upp vi, og stendur hann Dar å höfäi i gröfinni 
enn i dag. Enn Bjarni sYslumaäur Dötti hrottarnenni i meira 
lagi, og Dötti fölki I) Vi hin siäasta för hans At af heiminum 
fara aö vonum. 

pegar heldri menn og konur voru jöröd, var vant 0 halda 
erfisdrykkjur aÖ fornum si& Hefur paö via haldizt vi ä alt 
fram å Denna dag. Var Då sezt a borum og etiä og drukkiä, 
Degar jarbarförinni var lokiä, alveg eins og i brekaupsveizlum, 
og stundum sezt aä drykkju å eftir. Borösålmur var sunginn 
å 	undan og eftir, og sibamabur bauä 0 taka tu l matar meä 
serstökum orat2ekjum og sagäi svo upp borum å eftir å sama 
hått. Oft var glatt å hjalla i erfisdrykkjum Dessum, slark og 
håvaäi, åflog og ryskingar, å meäan drykkjuöldin var i landinu. 
Nå er Detta fyrir löngu horfiö, sem betur fer. 
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pab var algengt i heiäni aä trila Dvi, aÖ daubir menn gengju 
aftur, ekki sizt peir sem höfäu veriä misindismenn i lifinn eäa 
unna mjög fe sinn. parf ekki annaä en minnast Dar å pörölf 
bfflgiföt (Eyrb. s.), Ikapp (Laxd. 8.) og Glåm (Grett. s.), o. m. fl. 
pessi trå å afturgöngur hefur haldizt vi ä hör å landi alt fram 
å Deirra manna daga, sem ntt lifa, eins og Djöäsagnasöfn vor 
bera bezt vitni um, og hefur hån undarlega litium breytingum 
tekiä siäan i heiäni, panga6 tu l mi å hinum siäustu manns-
öldrum, 0 hinir fornu römmu draugar eru rn a mesta eäa öllu 
undir lok liänir, en meinlausir svipir era aftur komuir i Deirra 
stat; s12eäast Deir helzt eftir Då, er Döttu heldur vera tveggja 
handa jårn i lifinu, eäa vildu gera övinum sinum å jaräriki ein-
hverjar skråveifur, eäa jafnvel var sörlega aut um eitthvaä hör å, 
jöräunni — eöa höföu fariä voveiflega At af lifinu, t. d. druknaö, 
orÖi iti eäa Jv1 um likt. Er sagt 0 Deir sö aä sixbast hér niäri 
å jöräinni, sem voveiflega farast, Dangaä tu l svo langt er liäiä 
frå dauäa peirra, sem Deim var ab rettu lagi skapahr aldur. 

paä er aldrei nein trygging fyrir Dvi a maäur, sem dåinn 
er, gangi ekki aftur, .og veräur pvi a gera alt sem lixgt er 
tu l Dess a gera Deim sem erfiäast fyrir. Si hefur veriö trå_ 
manna, 0 draugar kwmust ekki ara leiä frå gröf sinni en 
på hina sömn, sem peir v2eru fluttir Dangaä, og bundnir vxru 
peir viä likamlega fyrirstöäu. pab var Dvi pegar i heiäni venia, 

gera råbstafanir tu l pess 0 villa fyrir hinum framliänu og 
reyna a gera peim afturgönguna og leiåirnar tu l stöva sinna 
svo torsöttar sem veröa måtti, ef menn voru hrxddir um 
Deir mundu ganga aftur. Dess er getiö i Egilssögu Skallagrims-
sonar, aä Degar Skallagrimur var dauäur, eftir 0 hann hafäi 
fölgiä fe sitt, Då sat hann fram å stokk og var svo stiräur, ab 
honum vare ekki bifaö. „Gekk Då Egill fram i setit ok tök 
i heräar Skallagrimi og kneikti hann aftr å bak ok lagäi hann 
niär i setit og veitti honum Då nåbjargir. på baå Egill taka 
graftöl og brjöta vegginn fyrir sunnan. En er pat var gört, Då 
tök Egill undir höfäahlut Skallagrimi, en abrir töku fötahlutinn. 
Båru Deir hann lim Dvert hAsit ok svit ift i gegnum vegginn 
Dar sem åär var brotinn. Bårti Deir hann svit i hriäinni ofan i 
Naustanes"i. Sama Oferå var og höfå viö lik pörölfs bxgi- 

1) Egilss. 58 kap. 
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fötsl. DO er Drent, sem er eftirtektarvert vi å Dessa sögu. Hi8 
fyrsta er Daä, 0 Egill er hvergi öhrxddur um 0 Skallagrimur 
muni ekki liggja kyr; muni hann, ef tu l vill koma aftur og 
heimta af s6r f6 Dab, er hann Döttist eiga hjå syni sinum. Slikt 
er eau algengt i sögum, aå menn ganga aftur tu l fjår sins, og 
heimta Daö dauöir, ef Ja 8 er hjå örum, annaåhvort i draumum 
eäa å annan hått. Annaä er Jaö, aå hann gengur aftan ad 
honum, tu l Dess aå leggja hann tu l og loka augum hans. Enn 
er tu l så trt, a8 ekki s6 varlegt aö ganga å möti opiaum dau8s-
manus augum, fvi a J  fåi hinn dam% vald yfir manni; en 
Daå 	Dykir ekki gott. Hi å Driåja er Daå, aå hann lffitur ekki 
bera hann tt um aåaldyr skålans, heldur lsetur brjöta miåjan 
hliåvegg hans, tu l Dess aä bera hann Dar it. Auåvitaä lxtur 
hann hlaåa upp i veggjaropiå Degar å eftir, Dö 0 Dess sé ekki 
getiå. ',etta gerir hann tu l Dess, stå Skallagrimur reki sig å 
vegginn, ef hann skyldi vitja aftur å fornar stökar, og yråi 
svo frå aä hverfa, af pvi a hann kxmist ekki Röra leiä inn i 
hitsin en Då, som hann var brott borinn. Sami var og til-
gangur Arnkels goäa meö aöferå sina vid, lik pörölfs bfflgiföts. 
f>ess er sjaldan getiå, 0 Detta hafi veriå gert siäan, en Dö eru 
dxmi tu l Dess, og må benda å elit' frå 19. öld 2. Fyrir nokkuö 
löngu dö sveitarkerling ein å bx; hafbi hin veriå gedistygg 
mjög og ill viäureignar og heitiö aä ganga aftur og hefna sin. 
pegar kerla var dauå, la böndi rifa noräurstafninn i.r babstof-
unni og smokka henni Dar t, og ger& sidan stafninn upp 
aftur. Svo var kerling jöräuå, og bar ekki neitt å neinu um 
sinn, Dangaä tu l kora fram å vetur. För Då 0 veråa vart vid,  
Daö, aä einhver var aö rjåla vi å baåstofustafninn å nöttunni, 
svo 	0 fölkiå gat ekki sofiä. Böndi för Då tu l kunnåttumanns 
eins og fekk hann tu l 0 korna og gista hjå sér eina nött. Um 
nöttina var noräan harkiårishriä og veåur hi å versta. För aå 
heyrast Drusk og håviudi vi ä stafninn, eins og vant var, eins og 
eitthvaå vseri veriå a rifa Dar oda slita. För Då kunnattumaå-
urinn å fwtur, klseddist og gekk upp å baåstofuna og noröur 
eftir mwninum, nor8ur å stafninn. par var Då kerling kornin 
og var bilin 0 grafa sig inn i miäjan stafn. Hafäi böndi ekki 

Eyrb. s. 34 kap. 
J. P. hdås. og mul. 324 bis. 
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kuunaä ab bila svo um sem Durfti. Tautaäi karl Dar Jä yfir 
henni svo, ab luin för Dar nibur sem från var komin, og hefur 
ekki orbib vart vib hana sibani. 

Fleira mun DO og hafa veriö, sem gert var tu l Dess ab 
gera Deim dauäu erfibara fyrir ab hverfa aftur tu l mannheima. 
Eitt meå öäru var Daö, ab hringsnta likkistunum, Degar D2er 
voru bornar tu l grafar, iti fyrir kirkjudyrunum, tu l Dess ab rugla 
Då i åttunum. Dess er siäast getiä, ab Jaö hafi verib gert i 
Grimsey å nxstu årunum eftir 18302. En Då var Jaö lagt nibur. 
Hvergi hef eg heyrt Dessa sjöar getiä annarstabar å sibari 
timum. 

Dauäum mönnum er mjög ant um ab engin mierming 
eäa vanvirba sé sSuld likum sinum, beinum eba leibi. Ef maäur 
hittir lik Ad å viäavangi eba rekiä af sjö da rå, å mabur 
.83tib ab hlynna eitthvaö ab vi, svo sem veita Dvi nåbjargir, 
breiba klit yfir andlitib eäa eitthvaä Dvi um likt, annars getur 
mabur ått å luettu, ab så dam% fylgi manni eba geri manni 
einhverjar glettingar3. Fyrir fåum årum dö gamall mabur,Ivar, 
fluttur tu l kirkju og grafinn. Nokkru seinna såst karl å ferli, 
og var hann Då ab fifflkjast fyrir ungri stAlku, sem var å ferli 
fiti vib heima å prestssetrinn. Sttlkan sagäi prestskonunni frå 
'Dessa; datt henni Då i bug ab gata ab Dvi, hvort ekki mundi 
vera neitt åfått meä leibi karls. Var Då stör og djAp hola i 
einu borninu. Htn lét Degar hressa viö leibiä, og Mt karl Då 
ekki sjå sig framar4. Annaä dfflmi skal eg og tilfffira Dessa 
likt: Fyrir nål. 30 årum var lik jarbab å kirkjustaä einum. 
Nöttina eftir dreymir konuna å kirkjustabnum, ab stålkubarn å 
3. eba 4. ån er ab vappa i kringum hana hålfkjökrandi og 
segir aumkunarlega: „Kjålkinn minn", hvab eftir annaä. Daginn 
eftir gengur hin tt i garäinn og fer ab svipast i kringum leibiä 
og finnur ofurlitinn barnskjålka skamt frå, sem hall orbib eftir, 
Degar mokab var ofan i gröfina. Hån tök kjålkann og holabi 
honum ofan i leibiä. Eigi dreymdi hana barniö framar 2. 

Eftir handriti; nöfnum er slept. 
J. D. has. og mm. 178-179 bis.; Huld VI, 10 bis. 
Sbr. Ö. D. Nås. 53 bis. 
Munnleg sögn prestsins. 
Munnleg sögn Deirrar er dreymdi. Hån er enn å lifi. Sbr. og 

J. Å. has. I, 237-239 bis., J. D. Pjäs. og mm. 340-341 bis. 
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Ef eitthvaä er raska vi i)vi, sem framlianum kemur viä, 
må baast vi ä 	eiga f  å fred. pannig  tök prestur einn upp 

Dvi aä låta taka allar likkistufjalir, sem koma upp ar kirkju-
garainum, og hafa Tager fil eldiviaar. Ein kista var Ar mjög 
göaum via, og var prestur spuräur, hvort fetti lika aa taka hana, 
og kvad, hann ab svo skyldi vera. En så sem kistuna åtti, tök 
Dvi illa, gekk aftur, åsötti prest mikillega og drap fyrir honum 
böra hans'. Enginn maäur snertir vh neinu Dvi, er kemur upp 
ur gröfum, heldur er DO xtiö låtia niaur aftur å sanna sta& 

Til era dxmi Dess, aå menn rotna ekki i kirkjugöröum; 
sagt er aa så rotni eigi, sem fyrstur er grafinn i kirkjugarai, 

vf aa hann hefur Da() embeetti å hendi aä halda vörö i gara-
inum, og er Dvi kallaaur vöku maaur; Då rotna heldur ekki 
lik Deirra manna, er moröingjar hafa veriö i lifinu og ekki 
hafa fengia makleg målagjöld illverka sinna 2; eigi rotna heldur 
Deir, sem gauga aftur, fyrri en afturganga Deirra er ordin dalta 
og magnlaus, en Daä er ekki fyr en eftir 9 mannsaldra (gene-
rationer) eåa 300 år; Dö segja sumir eftir Drenn 40 år eda hundraö 
år ab forna tali (. 120 år). pessi trå er sidan i heiöni (sbr. 
sagnirnar am Glåm, Hrapp, pörölf lmegiföt ofl.3). Ef menn korna 
ofan å öflin lik slikra manna i kirkjugöräum, skal Mara hxtta 
via gröfina og hylja Dan moldu, og mun Då ekki saka. 

Ef 	menn vita tu l Dess, aä einhver liggur ekki kyr eftir 
dauaann, er Daa 6brigault råö aa grafa hann upp og brenna, eåa 
ab minsta kosti höggva höfuä af honum og setja viä fjö honum 4. 
Må sjå Srms dxmi Dess i sögum, boeöi frå fyrri og siaari timjan. 
En nit å siaari öldum hefur Daä Dött gefast vet a reka 7 langa 
nagla i kross ofan i leibia; Ja a hefur veriö gert siaast skömmu 
fyrir miaja 19. öld3. Oft dugir paa og ab syngja yfir leiäinu 
og stökkva vet yfir ka  vigau vatni. 

petta er hiä helzta, sem eg hef tint saman af Djöätra. og 
Djöasiäum um faeöing og dauäa å Islandi. En lmeai er Da& aå 
mörgum atriäum er slept, sem minna Dykir tu l koma, og svo 

J. D. t'jbäs. og mm. 77-78 bis.; J. Å. l'jdäs. I, 237 bis. 
J. P. has. og mm. 293 his. 
Grettiss. 35 kap..; Eyrb. s. 34 kap.; Laxd. 24 kap. 
Sbr. Safn. t. s. Isl. 1, 99 his. 
J. Å. Nås. I, 263-264 bis.; sagan er Dar ekki alveg rUt sög& 
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kann margt enn ab leynast fyrir rn6., sem Dö lobir enn eftir i 
peim sveitum, er fjeerst eru menningarstraumnum. En tu l DeSS 
Darf mikilla rannsökna ma ab få saman hina eldri Djasibi 
vora, Dvi ab margir era nu farnir ab vilja halda Deim leyndum. 
Sumt af hinum gömlu sibum er erfitt ab skSTra; eg hef gert 
grein fyrir Deim i Dessari grein eftir megni en låtib paö öskSrrt, 
sena eg hef ekki fengib nokkurnveginn fulla vissa um. Ef 
tekizt gxti ab nå saman Djöbsibum islendinga fr å sem fiestum 
hlibum Djöblifsins, yrbi Ja b umfangsmikib verk og einum manni 
ofvaxib, sem ekki hefur öbrum timum å ab skipa en litium 
fritimum, Dar eb nxrfelt ekkert hefur verib töur um aÖ rita& 



Jul ock nyår på Åland 
enligt uppteckningar i Svenska litteratursällskapets 

folkloristiska samlingar i Helsingfors 

av GABRIEL NIKANDER, Helsingfors. 

Svenska litteratursällskapet i Finland beslöt 1909 att under namn 
av »Finlands svenska folkdiktning» i tryck utgiva sina folkloristiska 
samlingar uti 10 delar eller serier, sedan uppteckningarna vederbörligen 
kompletterats. Närmast vidtogo förarbeten för utgivandet av del I, om-
fattande »folksagor», ock del IX, omfattande vidskepliga bruk ävensom 
folkseder, speciellt årshögtiders ock familjefästers firande. På folksagornas 
område har dr 0. HACKMAN utarbetat en förteckning över finländsk-
svenska folksagotyper, vilken katalog blivit tryckt i »Folklore Fellow 
Communications», varemot det ännu kommer att draga någon tid, innan 
en systematisk framställning av vidskepelsen ock högtidsbruken kan 
åstadkommas, då särskilt de sistnämnda hittils blivit upptecknade endast 
i mindre utsträckning. De åländska samlingarna ha under sommaren 
1910 i någon mån kompletterats, ock därför har man ansett, att en följd 
anteckningar om jul ock nyår på Åland måhända icke vore utan intresse 
i den skriftsamling, varmed nordiska folklivsforskare önska hylla sin 
vördnadsvärde föregångsman dr FEILBERG, alldenstund dessa anteckningar 
behandla den årshögtid, på vars skildrande dr FEILBERG nedlagt så utom-
ordentlig möda ännu på sin höga ålderdom. 

Det material, vi här meddela, gör icke anspråk på att vara full-
ständigt, ock det framträder därför i en uppställning, som närmast avser 
översiktlighet. Den kronologiska ordningen har så vitt möjligt blivit 
följd, men på grund av idet nära sambandet mellan jul ock nyår ha 
flera notiser om nyåret anförts i sammanhang med juldagarna, då sak-
identiteten förefallit uppenbar. I de fall, där samma sak upptecknats i 
två eller flere socknar, hava ortnamnen icke blivit utsatta; där detta 
skett, betyder det således att uppteckningen gjorts endast i en socken, 
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vilket naturligen icke utesluter, att samma bruk kunnat vara känt även 
annorstädes. Å andra sidan torde man kunna fastslå, att julsederna varit 
i hög grad speciella för olika familjer, varför här föreliggande uppgifter 
icke kunna anses som karakteristiska för alla hem i landskapet Åland. 
I många notiser användes imperfektum, beroende på att vederbörande 
sagesmän nyttjat detta tempus. Mycket, kanske det måsta, av gammal 
sed ock folktro tillhör en gången tid, men de gamla visa ofta ett över-
drivet nit, då de som försvunnen beteckna t. ex. vidskepelse, som 
kvarlever åtminstone hos den generation, som ej besökt folkskola. 
Deras tempora för förfluten tid måste således tagas med reservation. 

Tomasdagen. Efter Tomas får man inte spinna, annars 
"kommer Tommos i tottan». Man får inte binda nät — då lösas 
knutarna upp — ock inte häller sticka eller tvinna garn. 

Tomasdagen brukade det alltid bli kvarnväder, ock då fick 
man brått att mala ock baka (Finström). Vid stora högtider får 
man icke lossa skott (Kökar). Till alla stora hälger städa »älvren» 
(älvorna) sina hem. De hänga föremål av silver ock andra 
»möbler» ut att fäjas på vissa platser i skogen, där det då 
lyser eld. 

Lortdagen. Dagen före »julottosdagen» (julafton), d. v. s. 
den 23 december, kallas i Kökar »lortdagen». Då företas den 
stora julrengöringen, man stiger upp kl. 3, allt löst tas ned från 
tak ock väggar, ock golvet skuras. Männen bära in ved ock 
vatten. Också annorstädes vill man ha allt städat den 23. 

Jultraven. Före julaftonen hämtades ved in ock radades 
i sopvrån till en vacker trave, så slät som hyvlad (Finström); den 
skulle bestå av jämn, grov ock väl torr ved samt travas med 
slät utsida från golv till tak (Saltvik). 

Jultraven fick ej röras före Knutsdagen. 
Traven fick ej bli helt ock hållet slut före nästa jul, d. v. s. 

de understa träna fingo ej brännas upp; en gumma gömde dem 
under sängen vid städning (Finström). 

Vid julbrasa säges man icke hava fäst synnerlig vikt. 
Julhalm. Julaftonen lades avtoppad rövass på stuggolvet. 

Den som bar in den, hälsades med ett »välkommen» — så togs 
julen emot. I nödfall användes halm, men rö hölls renare 
(Finström). .Med halmens intagande inträdde julhögtiden, ock 
då julen kördes ut om fjugondan, sopades också halmen ut. Andra 
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kastade ut halmen, så snart den blivit söndertrampad, vilket skedde 
lätt nog under jullekarna ock -danserna. En del bytte om halm 
endast en gång under bälgen, på nyårsaftonen (Saltvik). 

Bruket av julhalm upphörde för omkr. 40 år sedan, men i 
enstaka fall användes den långt senare. Vid samma tid sägas 
julgran ock moderna julklappar ha kommit i bruk. 

Jullakan. I Kökar användes julgran endast i de familjer 
där det finns barn. I alla övriga hem uppsättas om julaftonen 
»jullakan»: ett lakan fästes i »högsätshörnet», så att det bildar en 
vinkel, i taket ovanom fästes ett annat lakan, ock den vita lärften 
prydes med granna pappersblommor. Jullakanen tagas ned på. 
Knutsdan. 

Julbastu. Seden att gå i bastu på julaftonen är ännu van-
lig på Åland, där den »finska bastun» annars icke användes 
närmelsevis så flitigt som hos fastlandets finsktalande befolkning. 
I Kökar gingo förr män ock kvinnor samtidigt i bastun, an-
vändande var sin lave. En man höll så starkt på seden, att han 
ville ha bastu på julaftonen, även om denna inföll på en söndag. 
I Jomala går man nu i bastun den 23. 

En förr allmän, nu (1898) utdöende sed är att efter julbadet 
lemna kvastar ock stävor i ordning, då man går bort från bastun 
(Kumlinge). 

Rusdjuren. Efter husfolkets hemkomst från bastun om 
julaftonen få kreaturen bättre 'foder än vanligt, så få t. ex. 
hästar ock kor bröd, rent hö ock rövass, fåren flera sorters löv. 
Somliga brukade säga åt korna: »Det är jul nu». Om julaftonen 
bör en karl ge korna det första fodret, i fall man vill ha tjur-
kalvar, i motsatt fall bör en kvinna ge det (Finström). 

Den som på julafton är först att ge korna mat, skall bli 
först hela året (Bökar). 

Julaftonen skola korna tidigt få mat, då bli de snälla att 
gå hem om sommaren. För samma ändamål böra de juldagen 
få mycket mat, hälst ärtris, då följas de även åt på betet 
(Finström). 

Om julmorgonen få hästarna bröd med brännvin, dyvelsträck 
eller andra droppar på. 

Om juldagen få mjölkkärlen icke diskas i stugan, annars 
få korna sönderspruckna spenar, ock det blir dålig kolycka 
(Kökar). 
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På juldagen bör man icke måka rent i ladugård ock stall. 
Staffansdagen gingo pojkarna ställvis ock måkade rent åt 

flickorna i fähuset, men de gjorde också skälmstycken, buro in 
halm ock hö på golvet, lade dynga i vattenämbaret o. d. På 
andra ställen måkade både pigor ock drängar gödsel in i var-
andras stall på stygghet eller skämt. 

Svinen, som annars sprungo lösa omkring, togos in i stian 
på julaftonen ock skulle ha bättre mat än vanligt. 

Julkärve. En del satte ut en havrekärve åt fåglarna på 
någon gärdsgårdsstör. 

Julöl bryggdes på 12-20 kappar malt. — Då jästen lades i, 
måste fullkomlig tystnad iakttagas, för att brygden icke skulle 
misslyckas (Kökar). 

Oltunnan öppnades Tomasdagen, ock om någon besökande 
då kom in, skulle han få smaka på ölet (Jomala). 

Hela julhälgen stod en ölkanna av enträ, försedd med pip, 
på bordet till allmänt begagnande, ock den fylldes på, alltefter-
som ölet i den minskades. Endast barnen drucko ur pipen. 

Av julölet sparades en del ända till mars (Jomala) eller till 
1:sta maj, då man »drack märg i benen» för att bli stark. 

Julkost eller julhög. På det med en vit duk klädda jul-
bordet dukades om julaftonen »skådebröd», bestående av svart 
bröd, jäst- ock hemvetebröd, ost, »bottenkarn» ock »bottenkarns 
bror», två stora blodkorvar, gjorda av den tarm som ligger längst 
ned i djuret. På en del ställen räknades dessutom smör, öl ock 
brännvin till julkosten, på andra åter ansågs köttlår ock skinka 
höra dit, ock då åt man av julkosten ock fyllde på, då det var 
»tvåheligt» eller annars då förrådet minskades. 

Bröd sparas från jul till jul — då är det bättre välsignelse 
i huset. — Ibland sparades svart bröd till första maj, då det 
gavs åt kreaturen, eller också åt man det till julölet, då man 
nämnda dag »drack märg i benen». — En del svart bröd spa-
rades till kornsådden ock delades mellan arbetare ock dragare, 
som blevo starka därav. Jfr Knorring i Sv. landsm. II, s. 1. 

Julmat. Efter Tomas skall man äta mjukt bröd. 
I Kökar ätes sur gröt på »julottosmorgonen» (24 dec.). Då 

man på hösten kokar korv ock palt vid slakten, tar man vara 
på spadet, lägger mjöl i ock låter det surna, tils det blir surt 
som ättika. Härav blir sur gröt. 
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Det andra målet på dagen är »beså» 1, sötsurt bröd, som 
kokats sönder i vatten med tillsats av sirap ock smör, en god 
spis. »Surt först, sött sen!» 

Julmåltiden börjar kl. 6-8 på julaftonen, medan glöden 
efter brasan ännu lysa. Barnen läsa stående bordsläxorna, var- 
efter husbonden bjuder brännvin ock smörgås »till bälgens ära», 
alla utom de små barnen dricka. Maten utgöres av färsk fisk, 
mannagrynsvälling eller -gröt ock pannkaka. Ofta sjunges någon 
psalm. Man går ganska tidigt till sängs. Somliga själskyttar 
lägga en sked av julgröten i själbössan varje julafton (Kökar). 

Till kvällsvard på julaftonen äts allmännast lutfisk ock ris-
grynsgröt, förr korngrynsgröt eller välling. Somliga äta lutfisk 
endast i brist på färsk fisk ock vilja även ha fläsksoppa. I 
Jomala kokades förr om julaftonen korngrynsgröt i en gryta, 
som rymde ända till 20 kannor. Gröten fick frysa ock förva- 
rades ända till Knut. Det behövdes nästan spett för att få lös 
något av den. Senare har man begynt koka gröt jul-, nyårs-, 
trättondags- ock tjugondagsaftnarna, den kallas därefter nie- (ny-> 
trätton- ock tjugugryn. 

Julmorgonen ätes korv. 
Staffansdagsmorgonen fingo alla i huset ost ock bröd (Fin-

ström). 
Julklappar. Om julaftonen kom(mer) någon från grann-

gården helt tyst ock kastade in en julklapp genom dörren. 
Folket i stugan skyndade till för att av utanskriften se, vem 
som fått gåvan. Den snabbaste rusar ut rör att springa fatt 
givaren. Om det lyckas, säger han dennes namn, så att emot- 
tagaren vet, åt vem gengåva bör givas. Flickorna hade van- 
ligen sin gengåva i beredskap, då de på förhand anat gåvan ock 
i hemlighet stickat eller sytt något åt givaren. Gossarna hade 
köpt dukar o. d. från boden. Om någon fick en julklapp av 
oförmodad givare, kunde denne få vänta till nästa jul på gen-
gåva. Åt släkt ock bekanta hade man dock oftast en sådan 
färdig. 

Somliga sutto barfota hela kvällen för att vara så mycket 
snabbare att förfölja givarna, »julgubbarna», som ofta voro maske- 

1) Om skeppsbord kokas »besa», då man seglat länge ock tröttnat 
på salt mat (Eckerö). 
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rade, med en avigvänd svart ock vit skinnpäls eller en lång-
skjorta dragen över kläderna. Om det var en kvinna, var hon 
dock klädd i manskläder. Ibland smög »julgubben» sig upp på, 
vinden, medan förföljaren rusade förbi, ock smög sig ned först 
då denne åter gått in i stugan. 

»Pista skomakare» (pista av finska pistää 'sticker'). Om 
julaftonen gjorde barnen av halmen en alnshög gubbe med tre 
ben. Två ställde sig med ryggarna mot varandra ock togo en 
käpp mellan benen. Den som stod längre från halmgubben, för-
sökte stöta omkull honom, medan den andre bjöd till att hindra 
detta. 

Julaftonen gjordes av halm en julbock, som kastades in till 
grannarna. 

Tomten. Julaftonen fördes mat, bröd ock välling eller gröt 
åt tomten på ett bräde i farstun, i anderstugan eller på jul-
bordet samt i rian 1. I Lemland sattes alla stora högtidskvällar 
mjölk i en träkopp på fähusets mittelgång, annars begynte 
tomtarna mjölka korna, som då sinade av. Några påstå, att 
tomtarna inte äta den mat, som julnatten ställts för dem, men 
en gammal värdinna i Kumlinge såg en julnatt tomten sitta vid 
bordet ock äta ock därpå smyga sig bort långs med bänken. 
Han hade stort grått skägg ock långpipa i munnen, men var 
särdeles liten till växten. 

Flere husbönder tömde varje julafton ett spetsglas brännvin 
(eller julöl) i knuten vid bordsändan. Det var gårdstomtens, 
lyckobringarens, del. Först därefter bjöds julsupen åt husfolket. 
Sägnen 2  om drängen, som åt upp tomtens mat ock träckade i 
stället, med den påföljd att tomten flyttade, har upptecknats även 
i Föglö ock Kökar. I Bökar gjorde han ett fotspår i en bärghäll 
vid flyttningen. 

Trollhäxor. Julnatten äro alla »spöken ock trollhäxor, alla 
djävulens troll» i farten, det är farligt att röra sig ute. Man skall 
läsa sina fähus, så att de ej komma in, men de komma ändå, 
den onde jälper dem. Ingen vågade gå ut att stjäla den natten 
av fruktan för dem (Eckerö). Julaftonen tog man in »ugnssopin», 
ugnskvasten, för att trollhäxorna ej skulle kunna ta den att rida 

Jfr Renvall i Sv. landsin. VII. 9, s. 6. 
Renvall a. a. s. 6 f. 
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på (Eckerö). Trollkäringarna rida på ugnskvastarna. »Skägg-
Brita» kom en gång ridande på en sådan, ock sen dess började 
man ta in kvastarna till julnatten (Finström). 

Om julnatten målas (med tjära) eller skäras kors antingen 
ovan fähusdörren eller på väggen över båsen. Dessa kors sägas 
vanligen skydda kreaturen för »maran». 

I Kökar Överboda fanns fordom en gubbe, som stod i för-
bund med hin. En julkväll försvann han plötsligt. Om en stund 
korn han igän, pustande: »Åh, jag slapp int' honom förr än vid 
Vaxholm». 

Bomarsunds- eller • Skarpanskäringen var 7 resp. 3 gånger i 
Stockholm en julafton ock glömde ändå kryddor till baket (lut-
fisken), varför hon förargad utbrast: »Jag har varit 7 gånger i 
Stockholm ock ändå glömt kryddor.» 

En julafton var bonden på Flindrikas i Näfsby full ock svor 
ock förde oväsen. Då kom en stor, svart hund ock lade sig 
under bordet, ock ingen fick ut den. De måste skicka efter 
prosten Sadelin, ock han läste ut hunden, men efteråt tog bon-
den livet av sig (Hammarland). 

De dödas julmässa.,  Mitt på julnatten är kyrkan alltid 
upplyst någon stund. De döda hålla då sin julmässa. På jul-
morgonen ses i allmänhet, om man ger akt därpå, litet sand på 
kyrkbänkarna — märken efter skeletten, som ur »gravens sand» 
stått upp ock under sin mässa suttit på bänkarna. Husbonden 
på Kyrkogårdsö både såg ock kände med handen ett tydligt 
lager av sand på sin bänk i Sottunga kyrka omkr. 1880. 

En gumma ämnade sig till kyrkan en julmorgon. Då hon 
vaknade, hade hännes klocka stannat, men då hon såg kyrkan 
upplyst, trodde hon, att det var kyrkdags, ock begav sig dit. Men 
hon såg blott huvudlösa ock ofärdiga, som höllo sin gudstjänst. 
Om en stund var allt mörkt, ock det räckte ännu länge, innan 
den egentliga julottan började (Kökar). I Geta har man även 
sett de döda sitta utan huvud i kyrkan. I Lemland kom en 
gammal väktare för tidigt till kyrkan ock såg de döda. — Endast 
somliga kunna se dem (Eckerö). 

En kvinna hade en gång kommit in under en sådan guds-
tjänst. I dörren stod en kyrkvaktare, som dött under året, 

1) Jfr Renvall a. a. s. 22. 
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gumman blev häpen, men gick likväl in. Då såg hon i predik-
stolen en präst, som också dött för någon tid sedan, ock över-
allt sutto de döda. Men då steg en kvinna, som hon känt, ut 
ur sin bänk ock viskade hänne i örat: »Gå ut, men se inte bakom 
dej!» Hon gjorde så, men i dörren vände hon litet på huvudet, 
ock därför blev hon en smula klämd. Enligt en annan berättelse 
skulle hon kasta sin näsduk över axeln. När den återfanns, 
var den riven i otaliga små bitar (Hammarland). 

Kappkörning hem från kyrkan juldagen. Juldagen åka 
bönderna i kapp från kyrkan; den som kommer först, blir den 
första på höängen ock i alla sina arbeten. I Kökar var det 
kapplöpning både till ock från kyrkan. 

Före andra predikan gingo husbönderna ut ur kyrkan ock 
redde häst ock släde i ordning för hemfärden. De flästa kyrko-
besökare, som åkte eller hade skjuts, gåvo sig ej tid att stanna, 
tils gudstjänsten var slut, utan åkte i väg därförinnan (Saltvik). 

Jämför härmed följande utdrag ur äldre prostevisitations-
protokoll 1, Lemland 31 jan. 1650. »Vnderwijstes [allmogen] at 
afstå med vtlöpande i förlagh efter gammal seed i stora hög-
tijder. Item i julehelgen at fljka medh körande huem först skal 
hinna heem, ty thet är apespell och wantro.» Liknande var-
ningar uttalades upprepade gånger av Murenius. 

Den 20 juni 1662 anklagades en man i Lemland bl. a. för 
följande: »Ähr han betygat aff sin granne Anders Olofson att han 
juldagen a:o 1... haf:r med löpande och kiörande skyndat sigh 
ifrån sine grannar och mefölie heem, och när han haf:r kommit 
heem, strax gåt i fägården och slagit porten igen effter sigh 
och släfte ingen dijt medh sigh och begynte strax i flychten at 
slå medh ett spöö i weggerne på fågårdzhusen; till thetta 
nekade han; iche heller war then tilstädhes, som honom först 
hadhe berychtat.» 

Besök. Om juldagen får ingen gå på besök; den som gör 
det, kallas »julgris» ock får bära namnet till Knutsdan. 

Under jnlhälgen, åtminstone andra ock tredje dag jul, få 
alla besökande, som komma till huset, någon traktering, t. ex. 
sup ock bröd. »Ingen får gå ut med julen». 

1) Boötius Murenius' Acta visitatoria 1637-1666, tryckta i Finska 
kyrkohist. samfundets handlingar VI, ss. 234 o. 512. 

26-111091. Filstekrift till II. F. Feilberg. 
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Halvhälg. Mellan jul ock nyår är »halvhälg», då utföres 
intet annat arbete än det oundvikligaste. — En del gamla höll°, 
strängt på att man ej fick syssla med skogskörslor eller gödsel-
släpning förrän efter Knutsdagen; i stället borde man egna sig 
åt husliga sysslor (Saltvik). Andra kalla endast 3:dje ock 4:de 
dag jul för halvhälg. 

Gud har satt ut 3:dje ock 4:de dags hälg vid jul, påsk ock 
pingst, men de höga härrarna ha tagit bort dessa hälgdagar, 
därför att de haft mycket tjänstefolk (Eckerö). 

Staffansritt. I B. Murenius' Acta märkes följande. Hammar-
land 25 jan. 1661 (s. 479): 

»§ 8. Sigfred Staffanson, Anders Trotteson, Carl Månson, 
Elias Johanson, Thomas Holgerson, Hind. Brynilson skogzuaktare 
angifne hafua S. Staffans ottan rijda sina bestar til watn uti en 
rinnande ström ther the eljest aldrig pläga watna. Effter the 
lofvade afstå och bådo om förlåtelse, dy blef them tilgifvit, att 
the aldrigh mehra göra så.» (Mellan raderna antecknat ovan 
namnet: S. S. »nekar», A. T. »inttet i åhr», C. M. »veet iche om 
pigan var åstad», T. II. »bekenner hafua varit åstad», B. H. 
»hans dreng var åstad».) 

Offer i kyrkan. 1660 den 27 febr. anklagades i Hammar-
land sonen till en man, som blivit beskylld för trollkonster vid 
hästförsäljning, för att han »sonen schall på senast s. Staffan-
dagh hafwa offrat, och som rychtet ähr iblandh gemene man, 
för sina öker, och gienast gått af kyrkan till sin häst.» Han 
bestred, att han offrat i denna mening, ock erhöll på hela för-
samlingens förbön tillgift med förmaning, att han skulle taga 
sig till vara för sådan ock annan vidskepelse (a. a. s. 456). 

Staffanssjungning. Förr gingo gubbar ock pojkar, stun-
dom också kvinnor, omkring i gårdarna på jul andra dagen 
ock »sjöng° Staffan». Då de utanför fönstret sjungit halva visan 
(»psalmen», Staffan var en »helig man»), öppnades dörren till 
stugan, ock sångarena fingo stiga in ock trakterades med öl ock 
brännvin. Av Staffansvisan ha blott fragment kunnat upp-
tecknas: 

Staffan var en hedersman, 
i himmelriket tjänte han. 
Han tjänte där så länge, 
tils han blev en ängel. 
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— håll fast fålan min, 
jälp oss nu ock sjung till Staffan. 

(Jomala, Västansunda by.) 

Följande paragraf hos Murenius ger oss några upplysningar 
om äldre tiders Staffansupptåg. Jomala 22 ock 23 mars 1640 
(a. a. s. 65 f.): 

»Simon Peersson i Södhersunda klagar, att een hoop aff hans 
grandrengar kommo om s. Stapssonsdagen om natten och vp-
stötte hans farstuffuu döör, dengde och klappade lenge på stuffu-
döören och wille tuinga honom op aff sin nattsängh att gifua 
sigh ööl, men effter han icke wille stå vp, drogo the een hoop 
med stockar, gambla kälkar och annat skraap för farstugudör. 
Remitterades till tinget och sedan till praepositum.» 

Staffanssjungningen var stadd i utdöende redan omkr. 1860. 
Till sist gingo endast några gubbar, som voro »fallna för trakte-
ring», omkring ock sjöngo Staffan (Eckerö). I en visa av sent 
datum be »Staffansbröderna» om ursäkt för sitt utseende, sitt 
ringa antal ock visans korthet, som motiveras sålunda: »bättre 
kort ock mustig än dålig, lång ock ruskig». Denna visas enda 
förtjänst är värkligen dess korthet, musten sakna vi alldeles. 
En fullständigare »Staffansvisa» har upptecknats (omkr. 1890) i 
två varianter från två socknar i västra skärgården, vi beteckna 
den ena varianten med a, den andra med b; a meddelas här i 
sin helhet. Dess tre första strofer tyckas vara en utvidgning av 
den i svenska ock finländska Staffansvisor vanliga tiggeriepisoden, 
i den fjärde strofen kommer en inbjudning till värd ock vär-
dinna att deltaga i ungdomens lekstuga, ock sedan tigges åter 
traktering ock ljus till denna. 

En Staffansvisa. 
a. Bröder, förlåt att vi dristiga är, 

vi komma väl eder till litet besvär, 
blott av vanan vi gå, de sker år undan år, 
det vi ynglingar lärt utav förfädren vår. 

Vår önskan är först att få denna fröjd 
att möta en värd, som är glader ock nöjd, 
varom godvilligt vi ber: »Var så go o sess ner!» 
0 va gohet som följer, he få vi väl se. 
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En sup åt var man, be ä vanligt försann, 
av värdin, som ä en förträffliger man, 

värdinnan me brö till vår styrka ock stöd 
ger detta me nöje, så fån I storer lön. 

Oss kommin ihåg, vi ä törstoge män, 
flaskan ä tom o måst fyllas igän; 

ty våran låvan ä stor, hålt te goda, far o mor, 
kom å spisen vi nöjsamma ynglingars bord! 

Ile fattas oss fisk, som ä kostliger rätt, 
he vett ni ju alla, be ä på så sätt. 
Om be finns te att få, varest stor' eller små, 
så bör gossar ha fisk, som kan skaff fler te gåls. 

Men flickor, besinna, va er hörer te, 
om I nöjen med gossarna vill hava me. 
Tänk, hur passligt he är, flickan ljusen frambär 
för gossarna, som ha he mästa besvär. 

Varianten b består av åtta fyrradiga strofer. Den första 
innehåller en ursäkt ock hänvisning till »urminnes tider», »fädernas 
vana på nytt varder spord». I str. 2 begäres brännvin av värden 
ock i 3 bröd av värdinnan, vilken gossarna skola »berömma 
från gård ock till gård». Str. 4 säger, att flickorna skola bära fram 
öl åt gossarna, som annars så ofta »passa på» dem. Värden 
bjuder på tobak (5), »låt det va jul, medan julen den är»; så 
säger värden, samt ut nu han stiger: »Det är mitt nöje att glädjas 
med er». I str. 6 begäras »de skänker i forntiden brukas — — 
hälst något brännvin, ett ljus eller mera». Inbjudningen till 
lekstugan framföres sålunda (7): 

Ödmjukast vi beder ,oss värden till heder: 
Gör oss besök vid vår danskonselj, 
vördsammer aktning, rörande känslor 
skall den bemötas av oss var ock en. 

Slutstrofen lyder: 
Tack, vår värdinna, för skänkter traktering, 
tack för god frihet ock lusteligt fir! 
Vi måste vandra ock andra besöka 
gård ifrån gård, så länge vi förmår. 

Lekstugor. Mellan Staffansdagen ock Knutsdagen höllos 
lekstugor, vanligen en afton i tur ock ordning i alla de gårdar 
i byn, där det fanns ungdom, som fick gå på dans. T. o. m. 
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en prost, i Jomala, höll lekstuga på sin prästgård. Även drängar 
ock pigor samt äldre personer togo del i kalaset. I Saltvik tog 
ungdomen med sig brännvin, kaffe, socker ock grädde samt 
»Stockholmskringlor», köpta på sjöresorna till Sverige. I Jomala 
ock Eckerö »tog man upp spelpängar» på en tallrik, som bars 
omkring. I Eckerö tillgick detta sålunda: en karl bar en stor 
kittel med glödgat brännvin, en annan bar en porslinstallrik 
med två glas, ock en tredje slog i. Den som betalade hederligt, 
1-2 mark, fick en grogg till. Med spelpängarna betalades för-
täringen ock musiken. Ibland kom det till slagsmål, flock av 
lindrigare art. Förr dansades kadriljer, ända till tre på en 
natt, tre- ock niemanengelskor. Man dansade ofta hela natten 
igenom. 

1 Eckerö Storby hålla gossarna ännu dans för flickorna jul 
andradags natten, ock flickorna hålla dans för dem på nyårs-
aftonen. Nu. dansas måst valser ock polkor, ock lekstugorna 
ha efterträtts av ungdomsföreningarnas »soaréer». 

Dödsvarsel. 
Den som nyser vid bordet om julaftonen, skall ej leva ett 

år framåt (Jomala). 
Den som blir sist vid bordet om julaftonen, skall dö inom 

ett år (Jomala). 
Om någon vågar sig ut, medan de andra äta, skall han se 

de »fega» sitta utan huvud. De skola dö före nästa jul. Detta 
varsel iakttages även nyårsaftonen. 

Om julnatten brinner ett enkom stöpt, tjockt ock långt ljus 
(numera vanligen en lampa), »för att fira frälsaren»; om det 
slocknar, skall någon i huset dö före nästa jul. 

Om man jul- (eller nyårs-)morgonen ser i spiselaskan en 
barnfot med hälen vänd utåt, skall ett barn dö; är hälen vänd 
inåt, skall ett barn födas, eller: hälen vänd inåt spiseln betyder 
någons död, eller: den skall dö, till vars sko spåret passar. 

Om man julaftonen — eller ibland eljest — ser ett ljus 
rinna upp över någon, kommer den personen att dö under året. 
Det rinner upp som en vit kvarterslång låga ock syns, så länge 
man inte blinkar. Man blir aldrig rädd, ty det visar sig blott 
hos sådana, som dö en salig död. 

En av Sibillas profetior är: när det blåser om julnatten, 
bådar det stora härrars död. Ock det ha många tydligt märkt, 
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att både prostar, klockare ock tullförvaltare ha dött under sådana 
år (Eekerö). Storm på julnatten betyder kungadöd (Saltvik). 

När det stormar julnatten, betyder det många rika ock 
förnäma personers död; .blåser det natten mot andra dag jul, be-
tyder det lägre stående personers, o. s. v. undan för undan 
(Lemland). 

Om det faller snö julnatten, skola mänga dödsfall inträffa 
under det följande året. Faller snön på aftonen eller tidigare 
på natten, skola företrädesvis äldre personer avlida; faller snön 
vid midnatt, medelålders — ock faller den på morgonsidan, 
skola barn dö (Lemland). 

Julaftonen skall man lägga tre saltkorn på fönsterbrädet 
inne i stugan: om det mittersta saltkornet smälter, dör värdinnan; 
smälta alla tre, dö tre personer i huset (Kökar). 

Om man kastar sin sko mot dörren om nyårsaftonen ock den 
vänder sig med tån inåt, skall man dö under året — ock tvärtom. 

Vänder man julaftonen, då man går till sängs, allas skor 
med klackarna mot dörrsidan ock de ännu om morgonen be-
finnas i samma läge, kommer ingen i gården att dö före nästa 
julafton. Om åter någons skor under natten vänt sig med tårna 
mot dörren, skall den personen innan nästa jul »bäras ur hus». 

Vända sig skotårna, då man julaftonen sparkar skorna av 
sig, mot dörren, dör man innan nästa jul; vända sig åter 
klackarna mot dörren, blir man vid liv åtminstone till nästa jul. 

Tjänare kasta om julkvällen skorna mellan sina ben mot 
dörren: om tårna vända sig mot dörren, skall den som kastar 
flytta, annars ej. 

Kärlekstydor. Om en flicka vill se sin blivande fästman, 
skall hon duka för honom på julbordet; han skall infinna sig. 
En flicka gick ut ur stugan för att se honom, ock hon såg honom 
värkligen, men då dog hon (Finström). 

Om en flicka ej dricker något om julaftonen, så kommer 
hännes blivande fästman om natten till hänne med dricka 
(Finström). 

Om en flicka om julaftonen går ock sopar i ett 3-grenigt 
dike, skall hon möta sin tillkommande (Eckerö). 

Ett synnerligen gott medel för en flicka att få se sin ut-
korade är, att hon nyårsnatten kl. 12 sopar trappan, naken ock 
gående med ryggen förut. 
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Täderleksmärken. Om det julnatten, nyårs- ock trätton-
dagsnatten är sydlig vind, skola fiskarena få mycket strömming 
under det följande året; men om det blåser nordan under dessa 
nätter, fiskar man litet (Kökar). 

Om det är sydlig vind under nämnda nätter, blir det på 
våren tjänlig »bevis», så att själskyttarna kunna slå ijäl mycket 
själar; det skall nämligen då även under fångsttiden blåsa syd-
lig vind, som packar ihop isen vid havsbandet. Om nordan 
blåser de tre nätterna, så blåser den även om våren, ock då 
räker isen ock själarna syd över ut till havs (Kökar). 

Nyår. Om någon nyårsaftonen i ett rum, där ingen annan 
finnes, tager en sriegel i handen ock sätter sig med ryggen 
mot dörren, skall han få se, om någon skall avlida under året, 
ty den »fege» ses komma in genom dörren utan huvud. Om man 
själv skall dö, ser man sig själv träda in på detta sätt (Lemland). 

Om man nyårsnatten borrar hål i fönstersprösen ock ser in 
i stugan genom det, skall man se, »på vilken plats» ens döda 
släktingar finnas — om de äro saliga eller osaliga. 

Den som är sömnig om nyårsdan, blir sömnig hela året. 
Om nyårsaftonen ge fästfolk gåvor åt varandra (Saltvik); 

på nyårsdan ger ibland värdinnan mat ock klädespersedlar som 
gåva åt tjänarena. — Om nyårssjungning se Brage IV, s. 242 f. 

Knut. Tjugondag Knut sprang en person omkring i går-
darna ock bultade julen ut med en hammare, ock en annan gick 
efter med viska för att sopa rent. Då skulle man kasta efter 
dem några vedträn från vedtraven, som stått orörd ända tils nu 
(Hammarland). 

Knutsdagen om kvällen utgick julhögtiden. Tvänne personer, 
maskerade ock den ena iförd mans-, den andra kvinnokläder, 
gingo från gård till gärd ock körde ut julen. Den ena bar en 
kvast, den andra en grov käpp, ock med dessa sopade ock körde 
de ut julen (Saltvik). 

Senare »bultades julen ut» i Eckerö av personer, som ej 
gingo in i stugan, utan slogo i väggarna utanpå. Småpojkarna 
göra så ännu, likaså i Finström, men där skrämma de gummorna 
ock väcka förargelse. 

Knutsdagen byta grannar fiskevatten (Kökar). 



Höknatten. 
Av E. BRATE, Stockholm. 

Hakon godes saga i Heimskringla innehåller i kap. 13 en 
ofta omtalad uppgift om denna konung, att han insatte i lagen 
att börja julfirandet vid den tid som de kristna, men förut hade 
julens firande börjat hekunått, d. v. s. midvinternatt, ock jul 
hållits tre dagar 1. KEYSER, Saml. Afh. s. 334, upptager läsarten 
hoGo- i Friss-bök ock förklarar höggunått som 'hugge- eller 
slagtenatten' på grund av det då företagna offerslaktandet. 
hfraskinna har läsarten håuku- med au sammanbundet till en 
bokstav, vilken läsart i allmänhet anses riktig ock återges med 
h2ku-nött, men detta ord är oförklarat. 

SNORRE förklarar uttrycket h2kun6tt genom det mera be-
kanta miäsvetrarnått, ock denna tidpunkt sätter KEYSER till 
mitten av jan., enär norrmännen ännu kalla 12 jan. för mitvet 
samt anför täxtställen2, av vilka han säger det vara klart, såväl 
att jul ock midvintersblot eller Thorreblot har varit samma fäst, 
som att den hedniska julen har hållits i jan., alltså senare än 
den kristna. KEYSER anser det ock otvivelaktigt, att denna jul 
sammanfaller med den fäst, som PROKOPIUS omtalar att tuliterna 
högtidlighöllo vid solens återkomst, när den vid midvinterns tid 

Hann setti Dat i luum at hefja j6lahald Pann tima sem kristnir 
menn, ok skyldi på hverr mar eiga mm1is-(21 en gjalda f6 ella ok halda 
heilagt, meåan 91 ynnisk, en ar var j6labald hafit hQku-nött, Dat var 
miåsvetrar-nött ok haldin III. nåtta-j61. Heimskringla, ed. F. Jönsson. 

Yngl. s. 8; Råk. s. göåa 15 ock 19; öl. s. helga 114 ock 115 
samt öl. s. Tr. i Fornm. s. 102 jfrd med 165 ock 166. 
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i 40 dagar varit under horisonten 1. Enligt FINN MAGNUSSON, 
Specimen Balendarii gentilis (Edda III, s. 1058, 1099) betecknades 
på hans tid i Norge dels 12 dels 13 jan. som mibetr. 

Vad SNORRE själv bör hava menat med mi5svetrarn6tt, ut-
reder G. BILFINGER, Untersuchungen fiber die Zeitrechnung der 
alten Germanen II, s. 118: denna dag var på Island alltid en 
fredag, vars datum alltefter årets söndagsbokstav växlade mellan 
9 ock 16 jan., ock denna dag var tillika början av den isl. måna-
den porri. I Norge var början av månaden porri enligt BIL-
FINGER bunden vid den 13 jan. 

Enligt BILFINGER a. st. har emellertid SNORRE med orätt för-
lagt den hedniska julen till denna tid: 'midvinter' var i Tysk-
land ock England beteckning för , jul, 25 dec., som var det 
officiella vintersolståndet, ock midvinter måste hava betytt det-
samma hos de kristna skandinaverna, vadan isl. inkunått fick 
namn av »haka = hacken, biegung, also die nacht, wo die zeit 
oder die sonne eine biegung macht». Som isländing hade SNORRE 
med midvinter menat fred. 9-16 jan. ock därför ansett, att en 
flyttning av julen måste hava blivit företagen; om tiden för 
hedningarnes fäster visste SNORRES samtid lika litet som vi. Då 
något isl. haka = 'hacken, biegung' icke finnes, är BILFINGERS 
etymologi alltså omöjlig, ock då isländsk tradition troget be-
varat så månget annat forndrag även från hednisk tid, synes 
det åtminstone väl möjligt, att SNORRES berättelse om julens 
flyttning under Hakon gode kan bero på tradition. 

SNORRES uppgift om tiden för den hedniska julen bekräftas 
emellertid på det ypperligaste av uppgiften hos THIETMAR av Merse-
burg et 1019) om tiden för den stora offerfästen hos danskarne 
i Lejre på 900-talet2, som säges firad »efter den tid, då vi fira 

Proc. Do bell. Goth. II, 15. 
Thietmari Chronicon, Mon. Gertn. hist. V, s. 723 if. (s. 739, 

cap. 9): — 	— Insuper Northmannos et Danos armis sibi [rex, Hen- 
rik I] optemperantes fecit et ab errore påstå° revocatos cum rege eorum 
Cnutone hos Christi iugum portare edocuit. Sed quia ego de hostiis 
eorundem antiquis naira audivi, hm° indiscussa pra3terire nolo. Est unus 
i n his partibus locus, caput istius regni, Lederun nomine, in pago, qui 
Selon dicitur, ubi post 9 annos mense Januari°, post hoc tempus, quo 
nos theophaniam Domini celebramus, omnes convenerunt, et ibi diis 
suimet 99 homines et totidem equos curn canibus et gallis pro acci-
pitribus oblatis, immolant, pro cert°, ut predixi, putantes, hos eisdem 
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Härrens uppenbarelse (theophaniam Domini, trättondagen 6 jan.)». 
THIETMAR skrev visserligen omkring 80 år efter den tid, han 
skildrar, men åberopar en sagesman, som troligen öst ur dansk 
tradition. Då THIETMAR säger, att därvid »tuppar offrades i 
stället för hökar», synes denna uppgift blott kunna härröra från 
att han eller hans sagesman förmenade offerdagens namn *haiku-
nat höra till fågelnamnet hök, ty vilken annan anledning kunde 
finnas för åsikten, att hökar egentligen borde hava offrats'? 
Genom THIETMAR bekräftas alltså läsarten is!. hgkunått, icke 
hgggunått. 

Då alltså SNORRE ock THIETMAR, så vitt skilda både till tid 
ock rum, visa sig samstämmiga både i avseende på tidpunkten 
ock namnet för den hedniska julen, ock båda kunna stödja sig 
på äldre nordisk tradition, synes det vara väl långt driven 
tvivelsjuka att frånkänna dem vitsord. 

Gentemot dessa gamla vittnesbörd har det nsv. ordets bety-
delse ingen beviskraft. Dalin Ordb. uppger, att man 'förr kallat 
årets längsta natt eller den tredje före jul för hökenatt, ock 
Rietz Ordb. giver samma betydelse från Småland: »Ja ä född 
hökanatt eller 3 dar för jul». Denna nya betydelse torde upp-
kommit vid den hedniska julens förflyttning ock övergång till 
kristlig: hökenatten var tre dagar före jul, liksom i heden tid 
julfirandet börjades på höknatten ock varade tre dagar. Möj-
ligen kan till ock med det svenska ordet härröra från de lärdes 
studier av uppgiften om is!. hgkunått. 

Då den hedniska julen alltså infallit i närheten av epifania-
dagen 2, som före 354 i Rom ock 379 i Konstantinopel mot-
svarade jul, i det den firade Kristi gudoms uppenbarelse i 

erga inferos servituros et commissa crimina apud eosdem placaturos. 
Quam bene rex noster fecit, qui eos a tam execrando ritu prohibuit! 
Acceptabilem enim Deo patri bostiam fert, qui human° sanguini parcit. 
Precipit enim Dominus: Innocentem et pium non interficias. 

Grimm Deutsche Myth.3  I, s. 30, not: »pro accipitribus heisst: 
in ermangelung der habichte wurden hähne genommen 	 das 
pro lässt sich nicht missverstehen». 

J6n Ärnason, Isl. II66sög. II, s. 572 anmärker: »Dr6ttåndan6tt var 
og haldin helg i Grimsey og vätt; alt fram um 1849, hva6 sem Bibi:i 
er, af pvi hån samsvaraäi j6lanöttinni gömlu», vilket synes innebära, 
att folket haft en tradition om att trättondagen en gång varit jul, såsom 
fallet blott var i hednisk tid. 
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dopet ock på samma gång hans födelse, har jag kommit på 
den tanken', att det oförklarade h2ku- i isl. h2ku-nått kunde 
vara utvecklat ur det binamn vå !yta Ticka 'de heliga ljusen', 
som förekom på epifaniafästen (Ent99åveta) redan på 300-talet 
ock hade sin grund i den ljusglans, varmed fästen firades. 
Detta lån skulle antingen förmedlats av goterna eller upptagits 
direkt av nordbor, som jämte dessa tjänade i romarnes härar i 
östern, ock tiden för dess mottagande bör falla mellan Konstan-
tins kristendomsedikt 323 ock 375, då hunnerna tillintetgjorde 
det gotiska riket. Detta antagande stärkes icke obetydligt av 
den omständigheten, att det kristliga lånordet kyrka, gr. xvetaxöv, 
just på 300-talet måste vara upptaget ävenledes av goterna». 

Mot härledningen av isl. h2ku-nått ur zci ärta cpcDta gör 
NILSSON i »Kristendomen och vår tid»s(1911), s. 71 följande invänd-
ning: »Den ljudenliga transkriptionen är emellertid på denna 
tid aja fota, åtminstone hade spiritus asper för längesedan 
försvunnit, och därmed faller den linguistiska basen för kombi-
nationen». Prof. NILSSON är härvidlag i överensstämmelse med 
F. BLASS, Ausspr. des Griech., Berlin 1888, s. 94, som efter 
att hava uppvisat vacklande bruk av spiritus asper, drar slut-
satsen: »Wenn aber in allen Dialekten der Hauch friihzeitig 
zu erlöschen begann, so konnte er in der alexandrinischen 
und römischen Zeit nicht wohl mehr in der gemein-hellenischen 
Sprache vorhanden sein». Denna slutsats vederlägges dock 
delvis av BLASS Själv, SOM s. 92 uppger, att kopterna, som 
mot slutet av 100-talet eller början av 200-talet e. Kr. bil-
dade sig ett alfabet, använda h i grekiska lånord sådana som 
höste, hina, hote o. s. v., varav BLASS med rätta sluter, att 
spiritus asper icke kan hava försvunnit på 100-talet e. Kr., ock 
förmodar, att det bildade uttalet bibehållit den ännu längre, 
liksom AUGUSTINUS omkr. 400 e. Kr. betygar, att man ansåg 
stötande att utelemna h- i latinska ord. Aven ULFILAS t 381, 
med vilken vi nå fram till just den tid, som ifrågasatts för 
lånet av liyto: Om, bibehåller h- i början av grekiska lånord: 
hairaiseis pl. aleåreig, hyssopo Vaactnrog 'isop', Hymainaius 

Se min uppsats Jul i »Ord och Bild» 1910, s. 625 if. Jfr ock 
M. P:n Nilsson, Den kristna julhögtidens uppkomst i »Kristendomen och 
Vår tid» 1910, s. 406 fE., 1911, s. 70 fE. 

Se F. Kluge, Beitr. 35, s. 126.. 
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I Tim. 1: 20 jämte Ymainaius II Tim. 2: 17 Ygivatog, samt åt-
skilliga ursprungligen hebreiska såsom Halbralus`Eyeaiog, Hellas 

m. fl. I gr. iee4 har däremot h- bortfallit enligt iairau-
paulein leed7coAtg, Iairusaulyma leca(52.v1a, i vilken ställning 
den svaga spiritus asper alltså haft svårare att göra sig gällande. 
Av anförda exempel synes det emellertid vara klart, att ännu 
på ULFILAS' tid spiritus asper fanns i grekiskan, om ock säker-
ligen inskränkt till de bildades språk, ock den konservatism, 
som plägar utmärka prästeståndet, har säkert sörjt för dess be-
varande i namnet på högtiden z-ec Ityla Tära. BLASS framhåller 
s. 10, hurusom ända från Augustus genom hela den bysantinska 
tiden ett strävande gjorde sig gällande att i språket återställa 
det äkta attiska i motsats till barbariskt fördärv ock gramma-
tikerna bemödade sig om * fasta ortografiska bestämmelser på 
grund av etymologi ock ursprunglig skrivning, ock en frukt av 
dessa strävanden har säkert varit, att spiritus asper bibehölls 
i vårdat språk långt efter sitt ljudlagsenliga bortfall. Kunde 
alltså hagla ännu lånas av 300-talets gotiska ock nordiska lego-
soldater i Bysanz, var dess h- däremot försvunnet för vikinga-
tidens väringar c. 600 år senare, som kallade Sofiakyrkan 

I detta sena lånord motsvaras sålunda gr. 2/ av isl. g, i det 
båda voro palatala tonande frikativor. I grekiska folkspråket 
hade y redan tidigt mellan vokaler övergått till frikativa, men har i 
äldre tid varit tonande explosiva (Blass s. 106 f.), som måhända 
uttalades i det vårdade språkets äyta Tära. Hos ULFILAS åter-
giver g även g-ljud, t. ex. got. Galus, Faiog, lat. Galus, varför 
dyta i den tidens gotiska bör hava blivit *hagla. Lat. Greecus 
motsvaras av got. Kroks, ock i detta ord har lat. g alltså blivit 
got. k, men denna ljudersättning är icke utan vidare tillämplig 
på lånet av äytoc, enär lat. Grumla säkert upptogs i got. långt 
tidigare. — Gr. cp var enligt Blass s. 104, då koptiska skriften 
bildades i slutet av 100- eller början av 200-talet e. Kr., ännu 
aspirata, men e. 500 e. Kr. frikativa, ock BLASS tror, att frikativa 
förefinnes redan på 300-talet, enär ULFILAS återger rp med got. f. 

Det sv. hökanatt, hökenatt betygar, om det icke är av 
lärd upprinnelse, i förening med THIETMARS uppgift om offret 

1) I Miklagar& er kirkja sil er å peirra 1Sråsku heiter Agiosophia 
ok Norämenn kalla IEgisif. Abb. Nik. i Ant. Russes II, s. 403. 
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av »tuppar i stället för hökar», att motsvarigheten till isl. h2ku-
nått såväl i fsv. som i fda. varit *hoku.nat, som sedermera blivit 
lAka-nat genom omtydning efter håker 'hök'. Liksom 2 uti 
isl. h2kunat är u-omljud av a, bör ock fsv.-fda. o vara en ut-
veckling av samma företeelse, som emellertid är ur flera syn-
punkter svår att förklara. 

Om gr. älta qtava upptagits i nordiska språk på 300-talet, 
bör *hagia hava förblivit utan omljud liksom Har- av *harja i 
Haraldr i, ock utvecklade sig alltså efter hand till *hag-. I 
ordets senare led cperiva torde to att börja med blivit å, liksom 
lat. Roma motsvaras av is!. Råm, Rximaborg, got. Bulna, ock 
före detta u bör q, f hava bortfallit liksom motsvarande tonande 
ljud i isl. haukr av *habuk, isl. staurr, av *stabur, jfr isl. stafr, 
fsv. staver, plur. staffrar (Tamm), ock vid bortfallet värkat 
u-omljud på a i *hak-. Detta u-omljud av a borde emellertid 
i fsv. ock fda. uppträda som o2, enär det blir o blott framför 
de supradentala ljuden r ock kort 1 i slutljud ock framför vokal, 
ock det måste alltså finnas någon särskild orsak, varför is!. 2  
i detta fall motsvaras av fsv.-fda. o. En sådan särskild för-
klaring måste även den söka, som förkastar härledningen från 
Cirta TcUce, enär tillvaron av en fsv.-fda. motsvarighet med o 
för Q uti is!. h2kunått tyckes säker. Härledningen av älta 
cpc5va jälper måhända till en förklaring genom antagandet, att 
palataliteten hos g (k) i *hagla värkat samma förskjutning till 

utav 2 som de supradentala 1, r, vilket antagande troligen 
varken kan styrkas eller vederläggas genom andra exempel, då 
sådana näppeligen förefinnas. En annan svårighet är den, att 
man av å'yta cpc5va skulle kunna vänta en sådan utveckling 
som av *Hariwulfa till Heriulfr, varigenom *hegjunått skolat 
uppstå. Att så ej skett, synes blott kunna förklaras så, att 
bortfallet av cp i det lånade qxDra dröjt utöver förlusten av i 
uti första leden, vilket antagande för övrigt tarvas för att för-
klara, huru k kan uppträda för grek. y. Då cp för att kunna bort-
falla framför ti först bör hava övergått till artikulationen (ton-
löst) w, är detta antagande tänkbart. Uti cpcUa går det slutande 
a förlorat liksom det i älta, ock det v, som sedan bildar slut- 

Se Noreen, Aisl. u. anorw. Gramm., § 66. 
Se A. Kock, Studier öfver fsv. ljudlära II, s. 469 if., Arkiv f. 

nord. fil. V, s. 95. 
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ljudet, förmodar jag hava avlägsnats på analogisk väg, i det 
*hag(f)fit-mitt anslutit sig till de talrika sammansättningar, vari 
första leden slutade på -u, t. ex. kigu-ma6r, skoru-kefii. 

Härledningen är alltså förbunden med åtskilliga svårigheter 
ock måste betecknas som osäker, om ock möjlig. 

Prof. MARTIN P:N NILSSON, a. st., avslutar sina invändningar 
med följande ord: »Jag medger gärna, att något omedelbart af-
görande bevis för julens inhemska ursprung knappast finnes, 
men detta är lätt förklarligt, så torftiga som våra källor äro; 
ännu mindre finnes något bevis för att midvintersfesten helt 
lånats in utifrån, allra minst kan ett sådant slut dragas af 
kronologiska funderingar. Under dessa förhållanden och sär-
skildt med hänsyn till den germanska föreställningen om jul-
tolften synes mig det sannolikaste, att nordborna haft en inhemsk 
midvintersfest, som sedermera ersatts af den kristna julen». 

Att jultolftens egendomligheter till största delen kunna för-
klaras genom lån av föreställningar ock seder söderifrån, synes 
G. BILFINGER, Die Zeitr. d. alt. Germ. II Das germanische Julfest 
(Stuttgart 1901) hava ådagalagt, om jultolften särskilt s. 19 if., 
ock s. 51 anföres som ett bevis på hurusom dylika seder spridde 
sig till främmande länder, ett brev från BONIFATIUS till påven 
med klagan, att några tyskar, som varit i Rom, överflyttat 
denna stads nyårsupptåg till sin hembygd. Samma läraktighet 
för en dem tilltalande främmande fästsed torde kunna förut-
sättas hos de got.-nord. legotrupperna, ock på att jultiden vid 
östromerska hovet även var en tid av fästmåltider, giver BIL-
FINGER intyg ända från 500-talet e. Kr. Möjligheten av öst-
romersk invärkan på den hedniska julen synes alltså med fog 
kunna ifrågasättas, om ock dess värklighet icke skulle kunna 
visas. 

Tänkbart vore ju dock, att från den kristna ljusfästen 'rå 
äyta cpc'åra till en förutvarande hednisk högtid blott namnet 
h2ku-m6tt ock seden av riklig upplysning blivit överflyttade. 

Om de fornnordiska hedniska högtiderna äga vi blott be-
rättelser från kristen tid ock en dylik tradition kunde i sig 
synas opålitlig, vadan ock BILFINGER II, s. 113 påstår, att de isl. 
sagamännen överallt överflytta drag från sin egen tids kristna 
jul på hednatidens julfäst ock icke förmå giva någon användbar 
uppgift till fastställelse av den hedniska högtidens tidpunkt, 
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Genom ovan påpekade överensstämmelse mellan SNORRE ock 
THIETMARS tidsuppgift om den hedniska julen torde det sista 
påståendet visa sig oberättigat, ock någon anledning finnes då 
icke häller att utan vidare betvivla SNORRES övriga tidsuppgifter, 
som rätt tydda förefalla ganska sannolika. 

Två av dessa högtider, höstfästen ock vårfästen, börja var 
sin halva av det fornnordiska året, som delades i vinter med 
början at vetrnåttum på Island 11-18 okt., i Norge 14 okt., 
ock sommar med början at sumarmålum på Island 9-15 apr., 
i Norge 14 apr. I den forngutniska kalendern 1328 betecknas 
14 okt. Calixtus som uintrnat ock 14 apr. Tiburtius som surnar. 
Den isl. benämningen åtmeina5ir för de tre månaderna före 
sumarma antyder, att dessa voro de sista i året. Sommarens 
början var alltså detta fornnordiska års nyårsdag, varigenom 
det får sin förklaring, att den som upplevat en vinter, ansågs 
hava upplevat ett år'. 

Angående höstfästens tid har ingen stridighet funnits, ock 
i fråga om dess betydelse framhåller TILLE, Yule and Christmas 
s. 194, att i Ynglingasaga ock till c. 840 e. Kr. de stora fästerna, 
som ofta begagnades som tillfälle för överfall, berättas hållna 
på hösten, varemot under denna tid julen ej nämnes, som seder-
mera tilltar i betydelse. I Yngl. s. kap. 38 säges dock stort blot 
hava hållits i Uppsala »at midjum vetri», det disablot, där 
Adils föll av hästen, var förmodligen vid distingstid, ock kap. 38 
talas även om blot om våren »möti sumri». TILLES anmärkning är 
alltså utan betydelse, ty att även en höstfäst firades, har aldrig 
förnekats. 

Vårfästen sätter däremot TILLE s. 197 till 9-14 juni, oaktat 
han utförligt anför de täxtställen, som oförtydbart visa till 
sommarens början 14 apr., dit BILFINGER 11, s. 118 Ock MOGK, 

Myth.2  s. 393 riktigt förlägga den. Det första beviset är historien 
om Sigur5r pörissun (Öl. s. helga k. 117), som under hedendomen 
plägade hava tre blot var vinter, ett vid vinternatten (at vetr-
nöttum), ett annat vid midvinter (at mi5jum vetri), det tredje 
vid sommaren (at sumri), men när han antagit kristendomen, 
vidhöll samma sed med gästabuden, ock hade då om hösten 
en stor bjudning för sina vänner, ock vidare julbjudning om 

1) Bilfinger II, s. 116. 
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vintern, det tredje gästabudet hade han vid påsk (um påska, 
var. at påskum). Här motsvaras hednatidens »at sumri» av det 
kristna »um påska, at påskum» ock bör alltså till tiden hava 
varit nära. Då prep. at i fråga om vinternatten ock midvintern 
anger en tidpunkt, måste den även så göra »at sumri», ock TILLES 
översättning »against (should be in) summer» vara oriktig. Be-
rättelsen om 91vir t Eggju (öl. s. helga k. 109) hänvisar på samma 
tidpunkt: 91vir höll på med tillredelser för våroffret, konung Olov 
den helige firade först i Nidaröss påsk. FINNUR JÖNSSON angiver 
1022 som året för dessa händelser, ock det året inträffade påsk-
dagen d. 25 mars. Därpå rustar konungen sina skepp, sänder 
efter en man från Veradal, som berättar om introndernas hed-
niska fäster: ett blot på hösten att hälsa vintern, ett annat 
mitt på vintern ock det tredje vid sommar (at sumri), då hälsa 
de sommaren, ock säger 91vir nu samla förråd till våroffret. 
Då lät konungen sina män gå ombord, seglar upp efter fjorden 
ock kom på natten till 1V1wrin, omringade husen, dödade 91vir 
ock många andra ock tog förråd ock gods som byte. 

Den hedniska julens tid, midvinternatten, utgör just mitt-
punkten mellan höstfästen i mitten av okt. ock vårfästen i mitten 
av april. Denna dess ställning torde dock hava mindre bety-
delse, än att högtiden börjar en fornnordisk månad Thorri, 
den första efter vintersolståndet. I nästa månad G6i har näm-
ligen, åtminstone i Sverge, ävenledes en fäst ägt ruml, som 
SNORRE öl. s. helga k. 77 kallar ett huvudblot, förenat med alla 

1) H. PETERSEN, Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold, 
Kbh. 1876, s. 27 förlägger den hedniska julen till slutet av jan. (Thietmar) 
eller början av febr. (Herv. s. k. 12, Fundinn Noregr) »nffippe langt 
fra kyndelsmesse» (dl. s. helga k. 76 [77]) ock sammanslår alltså dessa 
fäster till en, vilket icke synes berättigat, då samme förf., SNORRE, för 
vardera fästen anger en olika tidpunkt. Måhända var midvinterfästen 
huvudhögtid i Danmark ock Norge, disablotet i Sverge. Öl. s. helga k. 
77: i SviDj66u var Dat forn landz-sir, me6an heiäni var Dar, at ligfuä- 
blöt skyldi vera at UpsQlum at g6i; skyldi 	blåta til friar ok sigrs 
konungi sinum, ok skyldu rnenn Pangat scekja um alt Sviaveldi, skyldi 
par Då ok vera Ding allra Svia; Dar var ok Då markar ok kaupstefna ok 
sta viku. En er kristni var i SviDj66, 	helzk Dar D6 leDing ok 
markar. En nå siäan er liristni var alsi6a i SviDj66, en konungar 
afrcekäusk at sitja at UpsQlum, Då var fcer6r markaärinn ok hd& kyndil-
mesan; hefir Dat haldizk alla stund siäan, ok er nu hafär eigi mein i en 
Drjå daga. Er Dar Ding Svia, ok scekja peir 1)ar tu l um alt land. 
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svears ting samt en marknad, men säger efter kristendomens 
antagande hava flyttats till kyndelsmässan. I denna fäst ser 
L. BYGDEN, Disasagan s. 66', såsom ock förut länge varit 
erkänt, ett förstadium till den nyligen avskaffade årsmark-
Baden distingen i Uppsala, uppvisar detta namn ur Up1L.2  
ock identifierar på grund av SNORRES uppgift detta ting med det 
i Up1L. nämnda kyndi1ping3, på vilket ännu i kristen tid föl-
jande sommars krigiska företag bestämdes ock i hednisk tid 
förmodligen fingo religiös hälgd (blöta tu l friar ok sigrs ko-
nungi sinum). Det kan väl icke 'häller vara tvivelaktigt, att 
det är denna offerfäst, som åsyftas i konung Adils historia'. 

Namnet på denna fäst angiver, att det offrats åt diserna, 
vartill BYGDEN s. 71 anser anledningen vara, att dessa rådde 
över var enskild krigares liv ock död. Emellertid anger SNORRE 
även vårfästen vara offer för seger», ock ett sådant offer synes 
då naturligare, när ledungsfärden var nära förestående; måhända 
har disatinget alltså blott varit ett offer åt diserna, de avlidnas 
andar, eller var seden olika i olika delar av norden. 

Offer till de avlidna tyckes ock hava förekommit vid andra 
tider: Glima k. 6 nämner disablöt i Norge »at vetrnöttum». Dessa 
offer höllos särskilt på vintern, då de stora allmänna själaoffren 
ägde rum (Mogk, Germ. Myth., s. 156). 

Tiden för detta blot at giSi är något oviss. Då SNORRE säger 
marknaden flyttad till kyndelsmässan, ligger det onekligen när-
mast att tänka på början av göi (på Island 8-15 febr.), varmed 
väl också uttrycket at g61 bäst stämmer; men det stora offer 

Uppsala, som ADAM av Bremen skildrar, förlägges i Scholion 

I Samlaren XVII (1896). 
Thingm. 14: DisaPiugx friPar gangar in a DisaPingx dagh 

ok standar tweggie kiöpPingte =Dum. Jfr SödinL. Pg. 11: KöpPinga 
friper 'marknadsfred i Strängnäs, från fredags aftonen efter askonsdagen 
till aftonen första söndagen i fastan'. 

Up1L. Kun.: Ny biur kunungler lip ok lepung titt . biuPar 
titt ro P .ok reP . Da skal namplia hampn ok stampn ok styriman ok 
hast a3 	. ok han skal biuns a kyndilPinguna ok stwPdia3s a liP- 
stEempnum. 

Yngl. s. k. 29: Aåils konungr var at disablöti ok reiå hesti tim 
disarsalinn. 

Yngl. s. k. 8: På skyldi blöta f möti vetri til års en at miåjum 
vetri blöta tu l gr6årar, it Prika at sumri, Jat var sigrblåt. 

27-111091 FlietskrVt till H. F. Feilberg. 
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137 till »omkring vårdagjämningen', som på 1000-talet inträffar 
15 mars2. SNORRES ock ADAMS tidsuppgifter kunna icke förenas; 
ADAMS ungefärliga uppgift torde åsyfta samma tid som SNORRES 
bestämda. Det en månad efter vårdagjämningen följande vår-
blotet synes icke åsyftas, då detta icke nämnes såsom huvud-
högtid. Prof. LÄFFLER antager den av ADAM skildrade fästen 
firas en månad senare än den av SNORRE nämnda. 

FEILBERG, Jul I, II, Kbh. 1904, har samlat många förhållanden, 
som tyda på att de nordislsa folken vid årets mörkaste tid egnat 
de avlidnes själar en kult, som varit ursprunget till många vid 
julen knutna föreställningar3. Årets mörkaste tid är tiden kring 
vintersolståndet, ock BILFINGER II, s. 131 synes mig med rätta an-
taga, att ordet jul just är en fornbenämning på vintersolståndet, 
som väl ock innefattade tiden närmast däromkring ock tog sitt 
slut med början av Thorre, liksom sedan i kristen tid sades, 
att »tjugondag Knut (13 jan.) kör julen ut». Den hedniska julen 
skulle sålunda utgöra en avslutning av denna årets mörkaste 
tid, vid vars höjdpunkt de dödas andar vore som starkast. I 
Ord och Bild 1910, s. 635 har jag i Lussi-dagen den 13 dec. 
sökt en återstod av denna dödsfäst vid vintersolståndet. 

Antydningar finnas sålunda om en serie hedniska högtider 
vid mitten av de julianska vintermånaderna, med en eller två 
månaders mellanrum. 

Ännu en dylik antydning finnes i ett nyare isländskt bruk 
hos J6N ÄRNASON, isl. pjöäsög. II, s. 572: Thorri hälsades på 
första morgonen av sin månad av husfäderna vid gårdens port 
ock bjöds att stiga in, varvid bönderna måste vara i bara 
skjortan ock med byxa blott på ena benet. Så måste de hoppa 
omkring gårdens byggnader barfota på ett ben. Därpå gavs 
ett kalas för grannarne. Det kallades »att fagna torra». Fäst-
ligheten hette Dorrablöt, dagen själv också Bondadagr. På 

Adamus Brem. Descriptio insularum Aquilonis, c. 27, Scholion 
137: Novem diebus commessationes et eiusmodi sacrificia celebrantur; 
unaquaque die offerunt hominem unum cum ceteris animalibus, ita ut 
per novem dies 72 fiant aninialia cpue offeruntur. Hoc sacrificium fit 
circa a,quinoctium vernale. 

GINZEL, Handb. d. math. u. techn. Chron. I (Leipz. 1906), 
s. 101. 

Se särskilt sammanfattningen av bevisningen II, s. 297 ff. 
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första morgonen av Goa gingo husmödrarna tidigt, mycket lätt 
klädda, tre gånger omkring gårdens byggnader ock inbjöd° 
Goa, i det de sade: 

Var välkommen, Goa min, ock gå in i gården; 
var icke ute i blåsten den länga vårdagen. 

De hade ock att samma dag hålla bjudning för sina grann-
kvinnor. På samma sätt hälsades den första dagen i Einmånaör 
(10-16 mars) av de unga pojkarne ock början av månaden 
Harpa (9-15 apr.) av de unga flickorna. De egendomliga fäst-
bruken kunna ju vara av senare upprinnelse, men själva firandet 
anser JöN ARNASON troligen med rätta utgöra en återstod av 
forntidens porrablöt, Göiblöt, Einmåna5arblöt ock sumarmåla-
blöt. 

I SNORRES framställning äro de fornnordiska blothögtiderna 
årliga; den offerfäst, som TITIETMAR skildrar från Lejre, firades 
vart nionde år, liksom ock den stora offerhögtidligheten i Uppsala 
enligt ADAM av Bremen'. Med angivet mellanrum har alltså 
den årliga fästen firats med större högtidlighet. Till en sådan 
fästperiod finnas i forntidens Grekland många motstycken 2, men 
i värkligheten firades dessa vart åttonde år. MOMMSEN sätter 
denna fästperiod i förbindelse med växlingen av den åttaåriga 
cykel, som reglerade tidräkningen i Grekland ock även infördes 
i Rom3. 

De fornnordiska månaderna börja ungefär vid mitten av de 
julianska ock kunna därför icke härledas från dessa. Att på 
Island tidräkningen blivit ordnad i heden tid, före bekantskapen 
med den julianska kalendern, hoppas jag mot BILFINGER hava 
ådagalagt4. Denna början av månaden bör då •också vara för-
kristen, ock man kan tänka sig, antingen att den uppstått under 
invärkan av någon tidräkning äldre än den julianska eller att 
den är självständigt uppfunnen av nordens folk. Intetdera 
synes otänkbart. 

Thietmar ock Adam: »post novem annos». 
F. Liibker's Reallex. d. dass. Alterthums, 4. Aufl., Leipzig 1874: 

Ennaötöris. 
Th. Mommsen, Röm. Chron. s. 28. 
Nordens äldre tidräkning s. 20 f. i Söderinalros h, allm. läro-

verks i Stockholm årsredogörelse 1908, 
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En tidräkning, vars månader grundade sig på iakttagelser 
av djurkretsens stjärnbilder, omtalar Th. MOMMSEN Röm. Chronol. 
s. 59 fe, 264 if. som brukad av de romerska bönderna ock 
anser den härstamma från Platos samtida Eudoxos från Knidos, 
som bearbetat den egyptiska solkalendern för sitt folk. Denna 
kalenders data skulle ej illa stämma med de isl. månadernas 
början, om man tar i betraktande, att de julianska data, genom 
att året beräknats för långt, skrida tillbaka mot månadens början, 
ock icke förutsätter någon sträng noggrannhet i dessa folkliga 
astronomiska iaktagelser ock deras användningl. 

Men även inom norden funnos iakttagare av himlakropparnes 
gång. En värklig sådan Sthrnu-Oddi åberopas för en mångfald 
iakttagelser i Rimbegla, varav en avdelning heter Odda tal, i 
Olav heliges saga omtalas pörolfr (Rau5r, Rau5ulfr, Ulfr) som 
stjärnkunnig, ock i Vigfåssons ock Fritzners ordböcker anföres 
under stjarna intyg på att åtskilliga stjärnor ock stjärnbilder 
hade namn i fornnordisk tid,  ock genom sin ställning lemnade 
tidsmärken. 

Huru denna ock mången annan mörk punkt i den nordiska 
tidräkningen rätteligen förhåller sig, kommer måhända snart 
att med astronomisk sakkunskap utredas, då prof. F. K. GINZEL 
ämnar ägna band III av sin Handbuch d. mathematischen und 
technischen Chronologie (Bd I 1906, II 1911) delvis åt den ger-
manska tidräkningen. 

Åt dessa måhända av stjärnbilder bestämda månader, vilkas 
tid på året var lika bestämd som de julianska, kunde namn 
givas, som voro hämtade från varje tids göromål eller väderlek, 

1) Det djurkretsens tecken, som går upp ock ned med solen, är 
emellertid icke tillgängligt för omedelbar iakttagelse; men väl det, som 
går upp före solen på morgonen eller ock på aftonen går upp, när solen 
gått ned. Måhända har det alltså varit vissa stjärnbilders heliakiska 
eller deras skenbara akronychiska uppgång som avdelat månaderna. 
L. Larsson, Äldsta del af cod. 1812, s. 35 (normaliserat): En på er 
hråtr er hstr i fitsu6re, Da ero skålar lthgstar i noråre. Pau standask 
enn å möt i sölmarka hring, svd. at Då er annat hrbst, er annat er lkgst: 
oxa mark ok spor6dreki, tvibura mark ok bogmai5r, krabbe ok steingeit, 
et 6arga dr ok vatnberi, rneyjar mark ok fiskar. F. GINZEL, Math. u. 
techn. Chron. II, 236 bestrider MOMMSENS hypotes, men medger, att 
natthimmelns iakttagelse för lantmannen var grundvalen för en ungefär-
lig tidräkning, 
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ock en mångfald dylika namn finnas 1, ofta flera för samma 
månad. BILFINGER 1, s. 8 framhåller emellertid, att medundantag 
av porri, Göi ock Einmånaär dessa månadsnamn icke användas 
i praktiska livet, vars tidräkning bestod i angivande av sommar 
eller vinter, vecka ock veckodag. På Island daterades alltså 
t. ex. Femti dagr så er VI vikur era af sumri 'den torsdag, då 
säx veckor gått av sommaren' d. v. s. 14-20 maj, men: på er 
vika lifir torra 'då en vecka är kvar av Thorre', i mi5ja G6e 
'mitt i Göe', Einmåna5 qnävegan 'i början på Einmåna5'. Ordet 
Einmåna5r förklarar BILFINGER I, s. 13 så, att det eg. avser måna-
dens början ock betyder, att då blott en månad är kvar av 
vintern, samt påvisar vacklan mellan de båda betydelserna, som 
visar, att ordet just håller på att bildas; porri ock G6e äro 
däremot gamla ock ej tillfredsställande förklarade. 

Dessa ords förklaring har jag själv försökt i Bezzenbergers 
Beitr. XIII (1887), s. 21 if., varöver BUGGE, Ark. f. nord. fil. IV, 
123 if. yttrat sig; även BILFINGER I, s. 33 gör ett försök. Det före-
faller mig nu, som om frågan i alla dessa förklaringar betraktats 
från oriktig synpunkt: naturens tillstånd under dessa månader, 
vilket är väsentligen detsamma i båda. 

Av porri synes mig VIGFLISSON i Diet. hava givit den riktiga 
härledningen, i det att han hänför det till pverra, porrinn 'to 
wane, grow less, decrease', vartill det alltså förhåller sig som 
bruni till brenna, hnori till hnjåsa; men VIGFHSSON felar i att 
tyda porri som 'the month of the waning or ebbing winter', 
vilket tiden medio jan. till medio febr. minst av allt kan sägas 
vara här i norden. Visar sig ett månadsnamn betyda 'avtagande', 
kan det blott vara fråga om månen, vars faser överhuvud givit 
upphov till begreppet månad. J. SCHMIDT, KZs XXVI, s. 346 har 
uppvisat, att måne ock månad blott äro olika former av samma 
ord. Då ännu i is!. formen mana5r även kan vara gen. efter 
konsonantstamsböjning 2, har purri mimar säkert ursprungligen 
betytt 'månens avtagande' ock först i yngre tid uppfattats som 

LOCCENIUS, Aut. sveo-goth. s. 32 anför efter den dansk-boll. 
historieskrivaren PONTANUS för dec. namnet skemdigesmånat, som uppen-
barligen betyder 'månaden\ med de korta dagarna' ock alltså liksom jul 
hänför sig till vintersolståndets tid; L. tror månaden så kallad »quod 
pudendis rebus manciparetur» ock tänker därvid på de gamla saturnalierna, 

2) Noreen, 	u. anorw, Gram.3  § 404, 
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'månaden Thorre', porri måna& har alltså ursprungligen sträckt 
sig från fullmånen till ny, ock innan veckan blev känd, har 
man säkert daterat genom att angiva dagens nummer inom 
nedanet'. Poul sades alltså att börja med om varje nedan, innan 
det specificerades till att beteckna den första månaden efter 
vintersolståndet. 

Vid sidan av porri står Göl som ett gammalt oförklarat 
månadsnamn ock delar med detsamma egenskapen att vara ett 
abstraktum, enär det. hör till in-stammarne, som måst hava 
abstrakt betydelseg. Då porri betyder 'månens avtagande', ligger 
det nära, att i Gåi förmoda en beteckning för den motsatta 
fasen 'månens tilltagande', som på motsvarande sätt specificerat 
sig till månadsnamn. Det är dessa båda faser som varit före-
mål för fornfolkens uppmärksamhet: i Veda delas månaden 
i en ljus hälft ock en mörk hälft3; lat. Kalendee var nymånen, 
Idue fullmånen 4; 'um ny hit nxsta ok niäar' är beteckningen 
för en månad Gul. 572, ock 'ny ok niä sköpo nyt regin Odon] 
at årtali' säges Vafpr. 25; från MB. 1: 66 anför Södw. Ordb. 
'maanen gör sin iamlanga swa langan som en manath, som 
halwer hetir ny oc halwer nädha'. 

Att för isl. G6i finna ett sammanhang, som skulle giva 
betydelsen 'tilltagande', har emellertid icke lyckats mig, varför 
jag tänkt mig möjligheten, att i ordet samma företeelse finnes 
betraktad från en annan synpunkt. 

Enligt VARRO5  utropade prästerna i Rom på månadens första 
dag, om dess nonx skulle infalla på den fämte eller sjunde, 
med orden: »dies te quinque calo, Juno covella (= xo/)32). Septem 
te dies calo, Juno covella». Nymånen betecknas alltså av detta 
fornfolk som ihålig — så tyder åtminstone MOMMSBN »covella» — 
ock möjlighet synes mig förefinnas, att isl. göi månaör även-
ledes ursprungligen betytt 'månens ihålighet'. 

I got. finnas många in-stammar med förstavelsen ga-, t. ex. 
ga-aggwei, ga-bairhtei, ga-frapjei, ock jag tänker mig, att även 

Jfr gr. dateringen, t. ex. dex,årn (cinvag) cOivovvog 'den 10:e 
av den avtagande månen', iaraygvov 'av den tilltagande': Ginzel, Math. u. 
techn. Chron. II, s. 322. 

Noreen, Aisl. u. anorw. Gram.3  § 401. 
2) Ginzel, Handb. d. math. u. techn. Chron. I, s. 317. 

Mommsen, Röm. Chron. s. 10. 
Mommsen, Röm. Chron. 0. 16, not 13. 
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i G6i samma förstavelse funnits. Som andra led förmodar jag 
stammen i ordet ho, som Tamm Etym. ordb. antager mot-
svaras av förgerm. 'köwo-, släkt med lat. dävna ock gr. -4(5ot pl. 
'håligheter' llesych, jfr gr. »nog ihålig, ock sålunda beteckna 
något urhålkat, vilken härledning förefaller synnerligen sanno-
lik; detta ords grundform bör då varit *höwa. Men genom 
denna form allena förklaras icke den egendomlighet, varigenom 
C461 skiljer sig från övriga in-stammar, nämligen saknaden av 
i-omljud; något som blott så kan förklaras, att på i-omljudets tid en 
sedermera försvunnen stavelse stått mellan å ock i, sedan BUGGE 
Norges Indskr. med de wldre Runer I, s. 82, not 1 genom exempel 
styrkt, att PAUL, Beitr. VI, s. 102 noten, VII, s. 155 noten med orätt 
antagit, att i icke skulle omljuda omedelbart föreg. vokal, till 
vilken uppfattning även jag hade anslutit mig Bezz. Beitr. 
XIII, s. 28. Denna försvunna stavelse kan förmodas hava varit 
avledningen -ah-, såsom i got. stain-ah-s, eller -ag-, om, sorti 
sannolikt synes, denna ändelses -g- kan antagas bortfalla fram-
för i såsom i vissa senare leder av smsgl, i *-höw- skall ock w 
försvinna enligt av Noreen § 227,1 d anförda fall. Även i germ. 
språk finnas talrika fall, då g-avledningar hava samma betydelse 
som det primära adj., t. ex. fht. sälig : isl. sån., se Kluge Nomi-
nale Stammbildungslehre § 206, liksom de antagna *höw-ag-
libw- båda betytt 'ihålig' 2. 

På motsvarande sätt som vid Ford torde gåi månar 
'månens ny' hava omtytts till gål månar 'månaden goe'. 

Till denna specialisering av porri 'nedan' ock gåe 'ny' till 
namn på fjärde ock fämte vintermånaden kan jag icke tänka 
mig någon annan orsak, än att dessa månaders hedniska fäster, 
den hedna julen ock disablotet, åtminstone ursprungligen varit 
förknippade med dessa resp. månfaser, som alltså i dessa måna-
der kommo att framhållas på bekostnad av övriga ny ock nedan 
under årets. Om arten ock åldern av denna förknippning samt 

Se Noreen, Aisl. u. anorw. Gr.3  § 223. 
OM id. gm, som i Vigfilssons ordbok anföres ock tolkas som 

gåe, skulle vara en omljudd biform, vore en sådan abstraktum till den 
oavledda adjektivstammen -höw-. 

3) Med månens faser har astronomen AND. CELSIUS sökt sätta de 
fornnordiska fästerna i förbindelse i sitt memorial »Om rätta tiden till 
Distingens begående i Upsala», dat. 28 apr. 1738 ock intaget i 1741 
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dess upprätthållande äro vi okunniga. Även hos andra folk äro 
ny ock nedan förbundna med fäster, så var hos romarne måna-
dens början (ny) hälgad åt Juno, mitten (fullmånen) åt Jupiter2. 

Denna förknippning av högtiderna med ny ock nedan ute-
sluter dock icke möjligheten, att fästerna kunna vara lånade 
från andra folk; ett ock annat har kunnat ändras under den 
långa tid, som den mellanfolkliga beröringen varat, ock så kan 
även höknatten trots sin lilla ändring i tidsläge vara ett lån 
av 'tå äyta cpOita. 

års almanacka, vari han för distingen uppställer reglerna: »1. At söka 
up hwad tid winter-solståndet infaller. 2. Sedan den Nytändningen, 
som är närmast tu l Solståndet. 3. Och så det der på följande Ny, på 
hwilkets fylle Distingen bör hållas». 

2) Ovidius Fasti I, 55-57: 
Vindicat Ausonias Iunonis cura Kalendas, 
Idibus alba Iovi grandior agna cedit. 
Nonarum tutela deo caret. 



MIDDELALDERENS VISIONSDIGTN1NG. 
Av 

Hjalmar Falk og Moltke Moe l . 

H vilken Nordm and har ikke hort tale om Draumkvcedet, det 
gamle merkelige digt som er optegnet fra folkemunde i 

Telemarken og har fulgt slegt efter slegt i nwsten 700 aar, 
digtet om livet bak graven, om himlens herlighet, om helvedes 
kval, om skjeersildens lutrende pine. «Dee va Olav kstesön, som 
heve sövi å lengje», Guds elskede son, åstsonr, hvem Herren har 
vist sin smrlige yndest og naade. Han falder julekvelden i en 
dyp ekstatisk sovn, og vaakner ikke for trettendedag jul. Straks 
rider han ti1 kirke, swtter sig i kirkedoren og esker lyd for sine 
syner: Han har vret paa havsens bund og oppe mellem himlens 
skyer, han har kastet et blik ind i de saliges land, og har set 
skjmrsild og helvede. Fwrden dit var fuld av uhygge og rwdsel: 
hoie fjeld og dype daler; fossende underjordiske strommer, som 
durer i hans ore; ellers alt bundet i dypeste taushet. Og maanen 
skinner, og veiene falder saa vide. Over en stor tornehede, som 
fienger hans kappe og spidder hans fot-ter, naar han frem til broen 
over tu l det hinsidige, den guldlagte Gjallarbro. Den er ikke 
god at gaa; den hsenger svimlende hoit i luften, er besat med 

1 Efter et frellesarbeide fra 1890-aarene. Her sterkt forkortet, i form av et 
foredrag av M oltk e M o e. 

Foruten teksterne av de enkelte apokalyser og visioner selv har vi be-
nyttet : C. Fritz sch e, Die lateinischen Visionen des Mittelalters (i Vollmöller's 
Romanische Forschungen II og III), A. Eb ert, Allgem. Gesch. der Litt. des 
Abendlandes, T h o m. Wrigh t, St. Patrick's Purgatory, A r tur o Gra f, 
Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo, E r w in Ro hd e, Psyche, 
Lucian S ch er m an, Materialien zur Gesch. der indischen Visionslitt.; osv. 

28 — Maal og minne. 1911. 
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sylhvasse pigger og som, og vogtes av glupende dyr, — ingen 
andre end de retfrdige slipper over. Saa "folger vldige myr-
strwkninger at vade igjennem; dermed staar han i de &Ides rike 
selv. Forst et oiebliks utsyn over paradisets fagre skinnende 
enger — «dw lyser ivi vene lend». Da byder Guds velsignede 
moder ham at vende sig til «Brokk-svalen», pinslern.es  forhal: 
«der skal dommen stande», den forelobige dom, som finder sted 
umiddelbart efter doden. Og saa folger den mwgtige doms-
skildring, med de to hwrer som motes, djvelens, «Grutte Graa-
skjeggs», fra nord, paa sorte hester, og St. Mikaels fra syd, paa 
hvite. Mikael lofter domsbasunen og kalder sjwlene frem for 
dommen: 

Då skölv alle syndesålinne 
som bspelauv fy vinde, 
å kvbr den, kvbr den såltder va, 
ho gret fy syndinne sine. 

Derpaa gaar veien til skjwrsild og helvede, «og det vet Gud 
i himmerik, hvor mangen nod jeg saa I» Der er drapsmxnd og 
deres straf, der er de gjerrige, der er skjelflytteren, der er ukjaer-
lige soskend og ulydige bom, tilsidst trollmwnd og hekser ; og 
for alle: svarer straffen til synden: drapsmanden maa bre den 
drpte omkring med sig, hvor han staar og gaar, skjelfiytteren 
sleeper paa gloende jord, den gjerrige, hvis sjwl var.i «trang» i 
denne verden, er smidd i en kaape av bly. — Grepen bryter 
visionxren til slut ut i en reekke lovprisninger av de gode gjer-
ninger. De faar fuld lon i det andet liv, almisser og gode gjer-
ninger folger den dode paa hans sidste fwrd og beskytter ham 
mot vandringens rxdsler. Kun intet skromt; «tunga talar, men 
sanning svarar på domedag», er det manende omkvxde tu dette 
sidste avsnit 1. 

Axel Olrik har kaldt Draumkvwdet «det 13de aarhundredes 
og hele middelalderens ypperste digtning i. Norge». Og det er 
sandt, Draumkvwdet ligger likesom baade ett og to trin loftet 
over det vanlige episke nivaa. Skjont det nu bare er en ruin, 

1 Efter restitution paa grundlag av samtlige opskrifter trykt i «Draum-
kvmde, et digt fra middelalderen. Illustreret af G e rh. Munth e, teksten 
redigeret af Moltke Mo e. Kristiania 1904. (Publikation nr. 1 fra Forening 
for norsk bogkunst)». — Jfr. H. F. Feilber g, «Et kapitel af folkets sjEele-
tro» i Bjerge's Aarbog for dansk kulturhist. 1894, s. 117 if. 
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virker alvorstyngden og den massive mwgtighet ,som om man 
stod foran kyklopiske murer: en masseagtig opdyngning av vwl-
dig billedstof, kvader paa kvader, som hviler trygt ved sin egen 
tyngde og forsmaar enhver sammenkitning av tankeoverganger. 
Hvor overvaeldende helhetsstemningen er, springer kanske klarest 
i oinene, naar man lxgger Draumkvaedet ved siden av andre av 
middelalderens visioner, f. eks. det beslegtede gammelislandske 
digt Sblarljbö, som dog har en av sine kilder netop i Draum-
kvwdet. Den ukjendte forfatter har vret en digter av hoi rang. 

Draumkvwdet og S6larlj66 tilhorer hvad man pleier at kalde 
vision slitt er atur en: de tallose fortfflllinger,paa vers og prosa, 
som skildrer et syn av, en reise til, eller en henrykkelse til det 
hinsidige. I alle land og til alle tider moter vi slike skildringer; 
kanske oftest som utslag av kulturlaan og impulser utenfra. Men 
den universelle utbredelse av disse tankefostre vidner paa samme 
tid om hvor de har imotekommet almentnenneskelige forestillinger, 
forst og fremst hos samfund paa visse kulturtrin. I den kristne 
middelalder, 'med dens barnlige trang til sanselig anskuelighet, 
var denne litteratur likesaa rik og utbredt, som den nu er ned-
snket i glemsel. livad der endnu ikke er veiret helt bort, er 
som regel sunket til bunds til de underste folkelag, og frister 
livet i almuetraffition eller som folkeboker i skillingstryk — 
slike som den svenske Jonas Håkanssons uppenbarelser, eller 
'vor Syne-Martes syner, sognejenten som Henr. Wergeland har 
digtet om. 

Grundlaget for alle disse fortwilinger er forestillingen om 
den avdode s, den av legemet utfarne sjwls, reise til sit hin-
sidige blivested. I denne form gjenfindes idéen rundt omkring 
i verden, hos snart sagt ethvert naturfolk — sydhavsoernes be-
boere, som polarlandenes Eskimoer -- og hos de nuvwrende kul-
turfolk i deres barndom. Saaledes fortwller f. eks. Parsernes 
helige holter utforlig om hvordan sjaelens liv forloper, naar den 
er skilt fra legemet: Tredje nat efter doden maa sjxlen vandre 
over et hoit fjeld, som omgir hele jorden og rkker like til 
himmels; der naar den en bro, Tsjinvat-broen, som vogtes av to 
hunder. Ved broen maa sjselen gjore rede for sig for Onierne 
eller fylgjerne; er den god og from, slipper den over broen til 
paradiset; i motsat fald blir den bundet og slwpt til helvede i. 

1  Hiibsehmann i Jahrbileher fiir protest. Theol. 5, s. 204 ff.;. Ed v. 
Lehmann, Zarathustra II, s. 251 f., 150 if. 
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Ut av denne forestilling om 'den av d ode s reise til dods-
riket skyter med logisk nodvendighet troen paa muligheten av 
allerede i le v ende liv e at kunne foreta den samme fard. Saa 
naturlig er denne utvikling, at vi finder den fuldt utformet i sagn 
og myter selv hos de fleste natur folk, side om side med dens 
rot, idéen om den &Ides reise til landet bak livet. Endog troen 
paa en bro som forer over fra den ene verden til den anden, og 
som det er forbundet med den y 	tlerste fare at fardes over, fore- 
kommer hos en rakke av slike folk, som hos Eskimoerne og Nord-
amerikas Indianere. Broen er en episk anskueliggjorelse av over-
gangen fra liv til dod. For en sanselig-billedlig opfatning ligger 
ogsaa idéen om en slik bro nar, og kan folgelig vare opstaat 
uavhangig paa flere steder og tu forskjellig tid. Men den for-
utsatter i ethvert fald kjendskap til broer og brobygning; hos 
en stamme som ikke vet hvad en bro er, kunde tanken ikke op-
komme. Og Eskimo'erne og de gamle Indianere har ikke hat 
broer; de maa derfor ha laant tankebilledet om dodsbroen. Det 
er vistnok de gamle Nordboere, Gronlands kolonister, som har 
hart Skralingerne denne idé; og saa har den van dret fra stamme 
til stamme til Nordamerikas fastland og,  bredt sig mellem India-
n erne. — I kulturfolk enes myter har selvfolgelig den legem-
lige reise til dodslandet mange sidestykker. Jeg peker paa Odys-
seus's bese& i Hades, paa 2Eneas's nedfart. hos Vergil, Ardsjuna's 
himmelfard i det indiske epos Mahåbhårata, og paa Wäinä---
möinens nedstigning til underverdenen i det finske digt Kalevala. 

Foruten forestillingerne om sjalens dodsreise og om legem-
lige bese& i dodens rike kjender adskillige folkefard ogsaa syner 
eller henr ykk els er i a an de n. Saaledes baade Joderne og 
den klassiske oldtid; enhver vil mindes profeten Esekiels syner, 
eller Paulus's henrykkelse tu den tredje himmel. Slike henryk-
kelser er en yngre, aandigere — eller om man vii, mere ratio-
naliseret — utviklingsform av den samme tankegang som har 
skapt fortallingerne om legemlige reiser til den hinsidige verden. 

Hovedkilderne til middelalderens visionslitteratur er at wire 
i 3-4 forskjellige stromninger, som har blandet sig indbyrdes. 

De to forste av disse har mindst betydning; det er fore-
ptillingerne om det hinsidige liv hos det persiske Avesta-
folk og hos .1Eg yptern e. Gjennem jodedommen er enkelte 
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trxk av parsismens esehatologi gaat over i den kristne visionwre 
digtning, deriblandt den vigtige og overordentlig utbredte fore-
stilling om broen som fra de levendes land forer over tu l de 
lades. I den katolske kirke var det pave Gregor den store som 
forst optok dette tankebillede, i sine «Dialoger» (594), og den 
enestaaende anseelse dette skrift i mange aarhundreder nod, har 
gjort at dodsbro-motivet slog rot rundt om i Europa og overall 
gik ind i folkefantasien. — Heller ikke de gammel-gyptiske 
tanker om underverdenen synes i synderlig omfang at ha ovet 
indflydelse paa de xldste kristlige digtninger av denne slags, 
ialfald ikke direkte, derimot kanske nok indirekte, gjennem de 
grwske orfikeres here. I 1900 blev der rigtignok utgit en egyp-
tisk tekst om et legemlig besok ved Osiris's domstol i under-
verdenen 1; men haandskriftet er saa sent, yngre end aar 50 
e. Kr., og teksten indeholder saa mange forbausende overensstem-
melser baade med orfiske skrifter og med nytestamentlige tanker, at 
den neppe tor brukes som bevis uten en indgaaende undersokelse. 

Den tredje hovedkilde for visionslitteraturen er den j odis k e 
ap ok al yp tik, de mange aabenbaringer fra senjodedommens tid, 
omtrent fra 2det aarhundrede for Kristus av'. Denne kilde er 
av storre betydning end de to forste. De vigtigste av disse 
jocliske verker er: «Fjerde Esra bok», «Baruch's aabenbaring», 
«Moses's optagelse i himlen», og «Henoch's bok». Fremfor alle 
har Henochs bok gjort sig gjwldende i den folgende utvikling. 
Skriftet skildrer bl. a. de forskjellige opholdssteder for salige og 
usalige, og kjender endog et renselsessted (« påcsavog»), en art 
skjfflrsild indtil dommens dag; desuten omtaler den — likesom 
Daniel — en «livsens bok», hvor alle menneskenes gjerninger er 
optegnet, og som de dommes efter paa den ytterste dag. Selv 
om adskillig av dette viser tilbake til grwsk paavirkning, lar det 
sig ikke negte, at fra Henochs bok og fra den jodiske aaben-
baringslitteratur i det hele er et ikke litet antal motiver indkom-

. met i de kristne visioner. Men paa langt nr ikke de talrigste 
og vigtigste. 

Grundstokken av de middelalderlige forestillinger om livet 

Se J. Lieble in i «Verdens Gang» 1902, nr. 206. — Om de genuine 
tegyptiske forestillinger om livet efter (loden se J. Lieb lei n, Gammehegyptisk 
Religion III, ister 62 if., 100 if. og 114 if. 

Se E. Kautzse h, Die Apokryphen u. Pseudepigraphen des Alten Test. 
II, s. 177 if. 
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efter &klen har en anden oprindelse ; de stammer gjennem visse 
mellemledd fra Grwkernes orfisk-pytha.gorwiske kulter'. De orfiske 
eschatologier — som bunder i den thrakiske Dionysos-dyrkelse --
skiller sig skarpt fra alle andre grwske lwrer. For at vkke 
og omvende utmaler de straffene i det hinsidige liv grovt og 
massivt, ofte med raa skrkkelighet. Alt hvad der i den antike 
overlevering moter os av pinsler og straffer av utsokt rwdsel, 
gaar tilbake til orfiske skrifter, og har saa siden avgit ren-
dingen til pineskildringerne i de kristne apokalypser og visio-
ner. Hadesfmrderne synes at ha fundet swrlig pleie i denne 
orfiske literatur. Vi vet at der har eksistert et eget digt om 
Orfeus's nedstigning til Ilades, og at der alt tidlig gaves en 
Pythagoras's Hadesfart, hvori skildringen av de underjordiske 
straffer indtok hovedplassen 2. Ellers kjender vi disse Hades-
fmrder fra Platon' s og isar Plutarch' s myter, foruten fra senere 
forfattere. Det er fremfor alt en av Plutarchs fortaellinger som 
er merkywrdig, og i stor utstrwkning gaar igjen i middelalderens 
visioner. Den kaldes Thespesio s-m y t e n 3: Thespesios hette 
egentlig Aridaios. Han var dod i tre dager, og vaaknet derpaa 
til liv igjen ; nu er han retfterdigere end alle mennesker. Straks 
han der, blir han mottat av en sjal, som gir ham navnet Thes-
pesios, og forer ham om i de dodes rike. Han ser alle sjwlene 
med deres synde-arr; han ser Adrasteia, «den uundgaaelige», 
datter av «nodvendigheten», Ananke, ser hende hojt oppe som 
hwvner av al uret, — til hjx1pere har, hun Erinnyerne og Poine 
(«soning») samt Dike («retfterdighet»): de straffer alle syndere, 
dem som kan helbredes, og dem som er uhelbredelige, hver art 
av syndersjwle med sin swregne farve. Han ser salighetens 
lysende sted, gront og blomstrende og fUldt av herlig duft. Og 
han ser pinens steder med de forskjelfige straffedomme. Som me 
velter sig i smuds og vender det indvendige ut, som skolopendere, 
— de yeLlystige. Somme omsör hveran.dre og wter hinanden 
gjensidig, — det er de hidsige og vredagtige Side om side 
ser han sjoer av sydende guld, iskoldt bly, og haardt solv; 
rundt om dem staar dfflmoner og stikker — som metalarbeidere — 
sjffilene fra den ene sjo i den andre —: det er de umxttelige 

i  Jfr. G us ta v Anrich, Das antike Mysterienwesen in sein'em Einfluss 
aufjdas Christentum, 1894, bl. a. s. 14 if.; Ernst Maas s, Orpheus, 1895. 

2  Se Albrecht Dieterich, Nekyia, s. 128 if. 
3  De sera numinis vindicta, eap. 22. 
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og havesyke. Til slut ser han ogsaa sjaele som skal gjenfodes 
tu l et nyt liv i verden. 

Saa staar vi foran den kr i stne indsats. 
' Sit nEermeste utgangspunkt har den kristne visionsdigtning 

i Johanne,s's aabenbaring og de nytestamentlige pseudepigrafer, 
slike som Petrus's aabenbaring, Paulus's aabenbaring, Nikodemus-
evangeliet, o. 1. Disse uegte evangelier og apostelaabenbaringer, 
som fra forst av dannet sig for at tilfredsstille den religiose 
nysgjerrighet, er rene magasiner av sagn og mytedrag. Om det 
nye testamentes evangelier som kjerne krystalliserte sig litt efter 
litt en mangfoldighet av fortwilinger og motiver som staar i 
den inderligste sammenhxng med den klassiske og osterlandske 
verdens mytologier og sagnoverlevering. Og de sagnevangelier 
Og sagnaabenbaringer som paa denne vis opstod, ovet i middel-
alderen en saa gjennemgripende indflydelse paa den europeiske 
folketradion, at man kunde fristes tu l at kalde dem for nutids- 
traditionens bibel. Efterhaanden blandet saa disse apokryfe 
skrifter sig med de kanoniske, og saaledes opkom de saakaldte 
«historiebibler», en slags folkelige uttog av de historiske deler 
av bibelen, som fra Bysanz og navnlig Bulgarien av gjod sig ut 
over det middelalderlige Europa, og som ved siden av sin bibelske 
grundstok indeholdt store muser av apokryfisk stof, av helgen- 
legender, visioner, verdslige sagn, ja av hedensk overtro. Begge 
disse litteraturstromninger, baade apokryferne og de folkelige 
bibeluttog, har sit ophav i kjetterske kredse: apokryferne nar- 
mest fra osterlandets gnostiske sekter, historiebiblerne fra de 
bulgarske Bogomiler, de seneste utlopere i Europa av mani-
cheeismen med dens underlige blanding av kristendom og orien-
talsk hedenskap. 

Efter Johannes's aabenbaring ~ter vi Petrus-apokalypsen, 
som blev fundet vinteren 1886-87 i et pergamenthaandskrift i 
Ovreeegypten1. Den er et brudstykke, en del av et Petrus-evange-
lium, og danner grundlaget for en yngre, selvstwndig Petrus-aaben-
baring, som nu alene kjendes fra eitater. Petrus-apokalypsen — 
fra e. 150 — aa.pner rwkken av de rike apokalyptiske digtninger 
med deres skildring av himmel bg helvede. Billederne i denne 
og de folgende aabenbaringer er som regel vwsentlig forskjellige 
fra de jodiske apokalypsers ; derimot gjenfindes de karakteristiske 

i 0. von Gebhard t, Das Evangelium u. die Apokalypse des Petrus, 
1893; E. Henneek e, Neutest. Apokryphen, s. 211 fr. 
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typer av synder og straffer saa godt som alle i den oeldre grxske 
litteratur 	Sammensmeltningen av disse grxske idéer, med de 
jodiske og osterlandske gik mest for sig i 2Egypten 2; og gnostiske 
sekter spillet en fremtrsedende rolle som mellemmmd. — Perga- , 
menthaandskriftet av Petrus-aabenbaringen fortwller at Herren 
viste Petrus et sted utenfor verden, straalende i solglans og 
blomstrende med uforgjwngelige urter, fyldt av vellugt og vekster 
som bar velsignet frugt. Men Petrus fik ogsaa se et andet sted, 
like overfor det forste, morkt og falt; det var straffens sted. 
Somme var ophffingt i tungen, og ud brwndte under dem: de. 
hadde spottet retfeerdighetens vei. Og der var kvinder som 
hang i haaret over sydende dynd: det var de. som hadde smyk- 
ket 	sig tu l egteskapsbrudd; elskerne, deres medskyldige, hang 
efter fotterne med hodet i dyndet. Tt ved var et sted hvor 
de straffedes blod og urenlighet flot sammen tu l en sjo ; der sat 
kvinder i fil halsen, og ret imot dem paa bredden sat smaaborn 
og graat, og fra bornene gik ildstraaler ut, som ramte kvinderne 
i ansigtet: det var de som hadde undfanget utenfor egteskap, og 
fordrevet fosteret. Saa var der nawnd og kvinder som bet sina 
lwber i stykker og fik glodende jern over ansigtet: det var de 
falske vidner. Et andet sted var fuldt av spidse gloende stener, 
hvassere end sverd og spydodder, og kvinder og mwnd i stin-
kende filler veltet sig paa dem: det var de rike som ikke hadde 
forbarmet sig over enker og faderlose. Og i en stor sjo, fuld 
av kokende edder og blod, stod der mxnd og kvinder fil knwrne: 
det var aagerkarer og de som hadde tat rentes rente. Og der 
var mordere: de laa begravet i morke under slingrende ormer., 
Og der var de som hadde syndet mot naturen: de blev styrtet 
utfor et vx1dig stup, saa atter drevet op paa stupet og styrtet 
ned, evig og ustanselig, uten hvile ; osv. 

Av samme art som Petrus-apokalypsen er den aabenbaring 
som gaar under Paulus' s navn. Bare at Paulus-aabenbaringen 

i A. Di et eric h, Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten 
Petrusapokalyse, 1893. — Jfr. A. Hil g en fel cl, Novum Testamentum extra 
canonem, fasc. IV, s. 74 if.; M a as s, Orpheus, s. 257 f. 

2  Den koptiske litteratur har endnn bevaret visioner og gpokalyptiske 
digtninger fra c. 450 tu l henimot 700. Se bl. a. E. Am el i ne au, Contes et 
romans de l'Egypte chrétienne, I (1888): 

Grresk tekst hos Tisch end or f, Apocalypses apocryphEe, s. 34 if.;  
latinske tekster hos H. Bra n des, Vis jo S. Pauli, ein Beitrag zu; Visions-
litteratur, 1885. De forskjellige haandskrifter og overswttelser skiller sig 
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— nwrmest med Johannes's som forbillede — har langt rikere 
skildringer av himlen og de saliges gleeder. Ellers gjenfindes 
den samme sa,msvarighet mellem synd og straffedom, efter det 
middelalderlige ord: «Det lem som du har syndet med, paa det 
skal du straffes» ; det er en episk gjennemforelse av regelen 
«oie for oie, og tand for tand»; men anvendelsen av dette prin-
cip paa det hinsidi ge liv stammer ikke fra jodedommen, men 
fra orfikerne. Det vigtigste nye i Paulus's aabenbaring er en 
brond hvis munding er lukket med syv segl. Da englen som 
forer Paulns, bryter seglene, strommer en rdselsfuld stank ut, 
og bronden er fyldt av morke og sukke; der gjemmes de sjfflle 
som er helt forkastet fra Gud. Paulus-apokalypsen gaar ut fra 
det bekjendte sted i 2det Korintierbrev 12: «Jeg kjender et men-
neske i Kristus — om han var i legemet, vet jeg ikke, eller 
utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det — en som for fjorten 
aar siden blev rykket like ind i den tredje himmel . `. . han 
blev rykket ind i paradis, og horte uutsigelige ord, som det ikke 
er et menneske tillatt at uttale.» I dette utgangspunkt ligger 
selvfolgelig grunden til den utforlige behandling av saligheten 
og himlen. Verket er blit til omkring 380. 

1\Twr Paulus-apokalypsen staar den saakaldte Maria' s aaben-
baring, som er opstaat nnder indflydelse av den stigende Maria-
dyrkelse 1. Dette skrift er betydelig yngre, ikke xldre end 500 
og ikke senere end 800, og det synes at ha hat storst betydning 
for den gr wske kirke; navnlig har det spillet en betydelig 
rolle i de slaviske folkelitteraturer. Det tilhorer en tid da Maria-
dyrkelsen var begyndt at gjennemsyre kristendommen, men for 
hun endnu i den almindelige bevissthet hadde indtat plassen 
som en slags fjerde person i guddommen, d. v. s. forut for det 

,9de aarhundrede, da typens utvikling endte i opfattelsen av Maria. 
som gudkvinden, i analogi med Kristus, som nu mere blev op-
fattet som gudmanden end som gudmennesket Hovedinteressen 
ved• Maria-aabenbaringen ligger for os i Marias forbon hos Gud 
for de fordomte, hvem hun skaffer hvile fra deres pinsler fra 
skjfflrtorsdag til pinse. Skjont dette drag, som mange andre, 

sterkt fra hverandre, og har ofte optat trwk og indskud fra yngre digtninger. 
-- Jfr. M a as s, Orphens, s. 254 if. 

Se Tis c h en do r f, Apocalypses apocryphx, 5. XXVII if.; Ch. Gi de 1 
Nouvelles audes sur la litt. grecqne moderne, s. 313 ff.. Jfr. M. Ga st e r, 
Ikhester lectures on Greeko-Slavonic Literature, 1887, s. 59 if. 
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kun er et plagiat fra Paulus's aabenbaring, som tillwgger s i n 
helt den samme medfolelse, er Marias indgripen som forbeder 
senere et staaende trwk i hele visionsdigtningen '. Paa den 
anden side viser Marias apokalypse ogsaa saa sterke likheter med 
en gamm el-p ersi sk vision, Arda-i-Viraf's syn 2, at det er vanske-
lig at verge sig mot troen paa at clette syn har vret et av 
forbillederne for Maria-aabenbaringen. En slik tanke forutswtter 
ikke nogen umulighet; der er nok av eksempler paa at de oster-
landske og osteuropwiske sekter, hos hvem vore apokryfer skjot 
frem, hadde tilegnet sig en stor del av orientens religiose for-
tmllinger og forestillinger, og i det hele virket som forrnidlere 
mellem ostens og vestens tradition. Jeg bebover bare at nwvne 
den beromte kristelige roman «Barla'am og Joasaf», som 'spillet 
en saa enorm rolle i middelalderen: den er fra forst av intet 
andet end en indisk livsskildring av Buddh a, — og dog er den 
optat blandt den katolske kirkes anerkjendte legender. 

De to sidste aabenbaringer har fort os ind paa de egent-
lige visioner, som de stemmer med baade i form og ide. 

Middelalderens visioner falder i to store klasser, de politiske 
og de opbyggelige. Med de politiske visioner har vi her intet 
at gjore -- skildringen av det hinsidige dann.er  i dem alene en 
bakgrund for den egentlige tankegang --; heller ikke med den 
parodiske, fareemwssige fremstilling av livet efter (loden: den til-
horer ogsaa iswr en senere tid. 

Den 	wldste opbygge li ge vision finder vi hos biskop 
Palladios av Bithynien, i hans eneboerhistorie, «Historia Lausiaca» 3, 
fra henimot 400. Men den er litet utformet. Visionen tillwgges 
St. Antonius, den wgyptiske eremit. Han ser en vwldig, sort 
rise, som med sit hode naar op i skyerne; under ham brer sig 
en sjo, stor som havet. Sjaelene flyver i fugleham; de frommes 
sjxle svinger sig over risen, og engler slipper dem ind i himlen, 
de ondes derimot blir grepet av risen og kastet i sjoen. Sjoen 
er helvede, et billede som allerede forekommer i Johannes' 
aabenbaring. 

Ikke stort mere utviklet er de nwrmest folgende visioner, 

i  Den hellige jomfru som forbeder forekommer forst hos Ir en te u s i 
anden halvdel av 2det aarh. (Adv. har. V, 19). 

The Book of Arda-i Viråf, edited and translated by H aug and Wes t. 
Bombay 1892. Jfr. Lehman n, Zarathustra, I, s. 36 f., II, s. 254 f. 

3 

 

list. Lans, cap. 28. 
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f. eks. de som Gregor av Tours fortwller i sin Frankerhistorie 
fra sidste fjerdedel av 6te aarhundrede. 

Menem Gregor av Tours's visioner er der bare ån som er 
litt utfort. 	Den handler om en frankisk abbed Sunniulf, 
som selv har fortalt den. Han var en ydmyg og kjrlig mand ; 
naar der kom gjster tu klostret, vasket han egenhwndig fot-
terne paa dem og gned deres frosne hxnder. Men han hadde 
den feil, at han styret sine munker dkke ved frygt, men ved 
boliner». En gang saa han sig i et syn hensat dl bredden av 
en ildelv, og i elven sat nogen tu l maven, nogen tu beltestedet, 
andre tu akslerne eller halsen; alle grant og jamret over den 
brwndende pine. Over elven gik en bro, men saa smal at en 
mandefot fyldte hele bredden. Paa den anden side saa Sunniulf 
et stort, skinnende hvitt hus. Paa sit sporsmaal fik han til 
svar: Den som findes uskikket tu l at inte sin sjw.lehjord, styrter 
ned fra den trange bro; men den som bruker alvor og streng-
het, slipper uten fare over, og lever siden i glade og fryd i den 
skinnende hall paa den anden side elven. Siden syntes munkene, 
lxgger Gregor tu, at Sunniulf var ganske anderledes streng 
end for. 

Utforligere er de henrykkelser som er bevaret av pave Gregor 
den store i hans navnkunclige «Dialogi» fra 594. Dette skrift 
var gjennem mange aarhundreder overordentlig utbredt, og fik 
en nwsten kanonisk stilling i kirken. Det_.xldste norske preeken-
haandskrift vi har, fra slutten av 12te aarh., indeholder saaledes 
for en stor del overs.ettelser og bearbeidelser derav. Dialogerne 
er et rent skatkammer av underhistorier :og mirakler, hentet baade 
fra kirkelig tradition og fra folkemunde ; — det er ikke uberet-
tiget at kalde Gregors skrift den wldste europwiske:sagnsamling. 
De visioner som er optat i Dialogi er blit forbilledet for 2, alle 
senere. 

Jeg citerer 6n av dem. Den handler om en ridder i Bysanz, 
som dode i en pest, men senere paa ny vaaknet tu l liv. Han 
fortalte om en bro han hadde set, som forte over en sort elv1, 
og fra elven steg stinkende taakemasser op. Paa den anden 
side av broCn strakte yndige enger sig med duftende blomster; 

_ dér vandret skarer av hvitklxdte mennesker, og deres huse var 

1  Motivet med dodsbroen har en mxngde utlopere i den senere eurorneiske 
folketradition. H. F. Feilberg har i Historisk Månedsskrift 1887, II, s. 294 if., 
behandlet en utbredt barnelek som er bygget over dette motiv. 
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bygget av gyldne teglsten. Broen tjente til at skjelne mellem 
gode og onde; hvis en ugudelig vilde over den, faldt han uveeger-
lig ned i den graesselige elv. Just som ridderen staar og ser 
paa broen, kommer en sjw1 og skal over. Med det samme duk-
ker svarte dxmoner op av elvetaaken og vil dra ham ned til 
sig; men i et nu er han omgit av lysende skikkelser, som lofter 
ham opad 1. — Paven gir en tydning av visionen: De gyldne 
teglsten i husene betegner de almisser som de fromme her har 
git; hinsides vender almisserne tilbake og gir giverne tak og ly; 
— broen forklarer han ved Kristi ord (Matt. 7, 14): «Den port 
er snever og den vei er trang som forer til livet, og de er faa 
som finder den»; — elvetaaken indhyller der es boliger som nok 
har gjort godt i sin livstid, men ogsaa besmittet sig ved kjode-
lige lyster. Disse huse antyder saaledes en slags mellemtilstand 
mellan den sfinkende taakeelv og de lyse sletter med gyldne 
boliger; men det er en mellemtilstand av en helt anden art end 
skjwrsildens, — og det fil tross for at det netop er i den samme 
bok av Dialogerne som pave Gregor har begrundet og utviklet 
lwren om denne sjwklutring i ild 2. 

Efter disse visioner og deres nwrmeste efterfolgere kbmmer i 
tid en irsk. Det indblik i helvede som Gregors Dialoger og de 
andre wldre visioner gir, er mat og fantasifattig i forhold til de 
irske skildringer, som griper tilbake fil de apokryfe apokalypsers 
helvedutmaling. Likesaa grundlfflggende som pave Gregors beret-
ninger har vret for de store hovedtrffik i visionsdigtningen, like-
saa bestemmende er de irske legenders fantasi for den folgende 
utvikling. 

Irernes indsats begynder med den hellige Furseus's syn i 
det 7de aarhundrede, og fortswtter like til Tundals og Oenus's 
i det 12te. Tilsammen danner de irske visioner en sterkt sluttet 
gruppe, med utprwget karakter og sammenhxngende indre vekst. 
Denne gruppe kjender gjennemgaaende fire avdelinger— «stationer», 
som det kaldes — i evighetslandet; ikke tr e: himmel, helvede, 

Dialog. lib. IV, cap. 36; i gammelnorsk oversmttelse Heilagra manna 
sogur I, s. 250. 

Lteren om skj r s il d en gaar tilbake til grceske, ikke til jodiske fore-
stillinger. Den har sin oprindelse fra de orfiske skrifters ildstrom, hvori 
sjEelene renses. Ilden har fra forst lustral betydning, den renser fra det dode-
lige og alt urent. Forst sekunchert er den txnkt som pinemiddel, saaledes 
tydelig hos Lukian, Vera historia, II, cap. 27 if. Se Dietrich, Nekyia, s. 
196 if.; M a as s, Orpheus, s. 230 if. 
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skjwrsild, efter den populwre opfatning ; heller ikke fem, efter 
den katolske middelalder-teologi, som i almindelighet opforer 
fem «reeeptacula» i de &ides verden : himmel, helvede, skjeersild 
(purgatorium), limbus puerorum, og limbus patrum (de udopte 
boms bolig, og stedet hvor patriarkerne og de gammel-testament-
lige fwdre for Kristi fremtrwden bor). De fire irske stationer: 
helvede, skjwrsild, det jordiske paradis, og himlen — svarer noi-
agtig tu l de irske teksters skjelning mellem fire forskjellige arter 
av mennesker: forst «menneskehetens utskud», som efter doden 
farer like tu l helvede og ikke kommer for dommen; 	dernwst 
«de onde hvis onde gjerninger ikke er kjeempestore» : de kom-
mer for dommen, men sendes saa fil helvede; — saa «de gode 
hvis gode gjerninger ikke er kjeempestore» : de blir paa dom-
mens dag sendt fil himmerik; — endelig «de fuldkornne», som 
ikke skal mote ved dommen, men hvis sjeele like efter doden 
gaar ind i himlen'. Denne skjelnen mellem «mali valde» og 
«mali non valde», «boni valde» og «boni non valde» har sin 
egentlige rot i den vaklende kirkelwre om sjwlenes tilstand efter 
doden: om de gaar umiddelbart tu l himmel og helvede, eller om 
der gives en mellemtilstand, som folges av en endelig og evig 
dom. Men sammen hermed har ogsaa et andet moment virket, 
et rent heden sk: troen paa et fuldkommenhetsland, en slags jor-
disk paradis. Hos Irlwnderne er denne tro rikere utformet end 
hos de fleste 'folkefwrd, navnlig i form' av idéen om Insulw 
fortunatee, «de lykkelige oer», — svarende fil hva,d vi fra vor 
folketradition kjender som «usynlige huldrelande», olande som 
med ett dukker op av havdypet og viser sig for den intetanende 
fisker, helst som en uventet tilflugt i havsnod, men som ikke lar 
sig se av noget menneskeoie som leter efter dem. Om dette 
forjaettede land, «Terra repromissionis», eller som det heter i 
folkemunde: fly Bresail, «den lykkelige, signede o» — har der 
hos Ir4erne samlet sig en broget blanding av kristne legender og 
oe ldgamle hedenske sagn, klassiske saa vel som keltiske, en sagn-
blanding som i hoj grad har paavirket de hel- og halvhedenske 
Nordboere og sat adskillige elementer ind i vor folketro 2. Det 
er fra disse sagn og fra den bibelske forestilling om Edens have 

Fl. Z im mer i Zeitschr. fur deutsches altertum, 33, s. 285 f. Jfr. 
Zar n c k e i Berichte der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, Philos.-
hist. Classe, 18, s. 196 if. 

2  Se Fridtjof Nan sen, Nord i taakeheimen, kap. IX og s. 456. 
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at det jordiske paradis kom ind i visionerne, dogmatisk tifiempet 
og fremhjulpet av en vag kirkelwre. 

Vi gaar forbi en lang rwkke av visioner, som enten ikke er 
synderlig utprwgede, eller ialfald ikke har vwsentlig nye drag at 
byde, i forhold tu l de syner som tilhorer denne digtarts blomst-
ring; :vi forbigaar altsaa den engelske kirkehistoriker Beda's 
visionsskildringer fra kort efter 700, Tysklands apostel Bonifatius's 
fra omkring 750, Nordens apostel Ansgar's fra midten av 9de 

• 
aarhundrede, og mange flere. 

Jeg stanser alene et oieblik ved den irske Adamnän's vision, 
fra begyndelsen av 9de aarhundrede 1, — bare for at fremhmve 
et enkelt trwk av den, hvor stor interesse end den hele vision 
har. Adamnån, med tilnavnet «Vestens hoilwrde», dode i 703, 
men beretningen om hans syn er nedskrevet gode hundrede aar 
senere, og er bevaret i et navnkundig irsk haandskrift, «Lebor 
na huidre», fra lite aarhundrede. Det er ismr i den individuali- 
serende skildring av salighetens glwder som denne vision -udmerker 
sig, forskjellige efter de forskjellige arter av salige og efter de 
forskjellige trin i salighet. Adamnän har forst skildret det skin-
nende lys som ligger over de saliges land. «Men tusen ganger 
_storre end dette lys er den glans som dirrer over himlens hmr-
skarer paa sletten omkring Herrens eget kongesmte, med en 
baldakin over, hvilende paa fire herlige soiler av kostelig sten. 
Paa stolstolperne foTan kongen sitter tre ffldle fugler; deres hug . 
og tanke er bestandig i deres skaber: det er deres kunst. De 
swtter sig paa stolen og feirer de otte kanoniske tider med lov-
prisning av Herren, sammen med erkeenglenes lovsang; fuglene 
og erkeenglene begynder sangen, og alle himlens hmrskarer falder 
ind, baade helgener og de hellige moer.» 	Disse fugler paa 
Guds kongesmte er forbilledet for de gamle nordboeres forestilling 
om Odins talende ravner, som sitter paa hans aksler eller paa 
seetets stolper, og sier ham alt de vet. De tre fugle hos Adaranän 
symboliserer treenigheten, som stundom fremstilles under billedet 
av tre like orner 2. Allerede den tidlige middelalder opfattet tre- 

' Forst utgit som manuskript [av W hi tl ey Sto k e s], Adamnan's vision, 
transcribed and translated from the book of the dun cow, Simla 1870. Senere 
er den irske tekst trykt hos Windisc h, Irische Texte I, s. 165 fe. -- Jfr. 
Bu no Meyer and Alfred Nu tt, The Voyage of Bran I, s. 219 fe. 

W. Menzel, Christliche Symbolik I, s. 214 (efter Twining, Symbols, 
pl. 23). — Fugleskikkelsen hos Adamnan er dog oiensynlig paavirket av de 
vingede keruber; sml. V isi o A lb er i ci, cap. 39. 



Middelalderens visionsdigtning. 	 435 

enigheten som bestaaende av Memori a, Intelligenti a, og 
Vo lu nt a sl. Navnene paa Odins ravner er likefrem overswttelser 
av de to forste av disse teologisk-allegoriske begreper: Muninn 
av Memoria, Huginn av Intelligentia 2. At fuglene hos 
Adamnån var treenighetssymbol, har vore gamle fwdre ganske 
naturlig ikke kunnet forstaa; derfor har de noiet sig med to, 6n 
paa hver av gudens aksler; — anbringelsen av en tredje vilde 
jo ogsaa hat sine vanskeligheter. 

Fra 1000-tallet av danner visionerne i 2-3 aarhundreder 
den omfangsrikeste gren av kristenhetens digtning. I denne tid. 
falder visionslitteraturens blomstring; da opstaar .Alberik's, Oenus's 
og Tundal's store syner. (c. 1130-1190) 3. Til samme tidsrum horer 
ogsaa de to visioner som har inspireret Draumkvwdets digter, den 
holstenske bonde Godskalk's syn vinteren 1189-90, og den 
engelske leilxnding Turkill's fra hosten 1206 5. 

Alberik var munk i klostret Monte Cassino i Italien, og i 
dette land er den vision som brer hans navn, opstaat henimot 

1  Se f. eks. Isid orus Hispalensis, Etymolog. lib. 7, cap. 4, 1: «Trinitas 
appellata, quod flat totum unum ex quibusdam tribus, quasi Tr i unita s, ut 
memoria, intelligentia, et voluntas, in qnibus mens habet in se 
quamdam imaginem divinEe trinitatis. Nam dum tria sint, unum sunt, quia et 
singula in se manent, et omnia in omnibus.» — Senere regnet man, efter Petrus 
AbEelard (dod 1142), gjerne Potesta s, Sapienti a, og Amor som de tre 
treenighetsbegreper. 

2  E. El. Mey e r, Voluspa, s. 83, og samme forfatters Germanlsche Mytho-
logie, s. 232; Meyer har set 'navneoverensstemmelsen, men ikke treenighetssym-
bolet, de tre fugler. — Gaar det tredje begrep i treenigheten, Vo/untas, igjen 
i Viii, ifavnet paa den ene av de tre Bor's sonner, Nordboernes skapende 
treenighet? 

Likesaa Munken av Eynsham's vision fra 1196; se Ward, Cata-
logue of Romances II, s. 493 if. Visionen er utgit av M. Huber i Vollmöller's 
Romanische Forschungen XVI, 641 if. 

4  Godskalks vision er nedskrevet i 1190 av hans prest, en klostergeistlig 
i Neumiinster, og eksisterer kim i et eneste haandskrft, som efter alt at (lomme 
er originalhaandskriftet. Den er flere ganger utgit i utdrag, sidst og bedst av 
R. U sing e r, Visio Godeschalci, Kiel 1875 (i Scriptores minor. rar. Slesvico-
holsat.); men heller ikke denne utgave er fuldstEendig. 

5  Efter W ar d, Catal. of Rom. II, s. 506 f. skrevet av Ralph, abbed av 
Coggeshall, fra 1207-1218. Ralph's tekst er utgit av W ar d i Journal of the 
ArchEeological Association, 31, s. 440 if. Forkortet har teksten vret meddelt i 
Roger av Wendove r's Flores historiarnm (ed. Coxe, III, s. 190 fl.; ed. 
Hewlatt fl, s. 16 if.) og hos Matthus Parisien si s, Chronica majora (ed. 
Luard, II, s. 497 if.). 
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1130 1. Den er kanske den mest bekjendte av alle visioner; man 
har vinet havde at det er fra d en, Dante har hentet grundrisset 
til sin Guddommelige komedie — hvad der dog tor veere tvil-
somt. — Som tiaars gut faldt Alberik i en svar sygdom, og blev 
i ni dager liggende uten sans og samling. I denne tid forer 
apostlen Petrus og to engler ham om i himmel og helvede. Forst 
ser han det sted hvor de aarsgamle bom renses, — for heller 
ikke de er, efter apostlens utsagn, skyldlose, ikke engang et 
dagsgammelt spadbarn er uten synd; de maa i syv dager ligge 
paa glodende kul, og er de to aar gamle, maa de ligge i fjorten 
dager, og saaledes videre. Dette ,er, sier Petrus, den mindste 
straf i den anden verden: ti med aarene vokser menneskenes 
syndeskyld. Denne straf heter «Prudentia». Saa folger den 
lange, lange reekke av synder og syndestraffer, baade i r.enselses-
stederne og i det egentlige helvede, hvor ingen andre bor indtil 
dommedag end Judas, Hannas, Kaifas, og Herodes, de som la 
haand paa den hellige. Ved helvedbronden 3  ligger en orm av 
uoverskuelig langde, bundet med en valdig kjetting som er 
fastet i helvede. Naar ormen drar aande, suger den i sig, som 
fluer, en mangfoldighet av syndersjale, og puster dem ut igjen 
forbrandte: «deres orm skal ikke do, og ilden ikke utslukkes.» 
Siden moter Alberik to uhyrer, en hund og en love, av hvis 
gap der staar svovlflammer, og pusten driver sjalene uimot-
staaelig ind i de forskjellige straffesteder. Kort efter ser han 
en brfflndende bekelv, «som heter Purgatorium», og som strommer 
ut av helvede. Over den &irer en bred jernbro, som de retfar-
dige med lethet slipper over; men synderne maa gaa den belasset 
med tunge byrder, og naar de kommer midtpaa, blir broe. n smul 
som en traad 4, saa de styrter ned i elven; dette gjentar sig, id-
tul de er renset fra sine synder, da slipper de let over. Foruten 

Padua-utgaverne av Dante, V. 
2  A. D' Aneon a, I preeursori di Dante, 1874, s. 63. 
* Helvedsbronden stammer fra salme 69, 16 (i Vulgata salme 68, 16): «La 

ikke bronden (p uteu s) lukke sin mund over mig.) 
4  At broen for de ugudelige blir traadsmal, er en jodisk-muhammedansk tanke. 

I en gammel rabbinsk utltegning av Esaias (Jalkut Jesaja) fortwlles saaledes, 
at sea snart de ryggeslose smtter sin fot paa broen, blir den en tynd traad, og 
de styrter ned i dybdernes dyp. Hos muhammedanerne heter broen Sir a t, 
og er tyndere end et hear, skarpere end et sverd, og mork som natten; luerne 
slaar vildt op paa begge sider fra a vgrundsdypet, men for de rettroende danner 
de paa Guds bud en sval lovgang. 
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bekelven lwrer visionwren ogsaa et andet renselsessted at kjende: 
en vEeldig slette, av tre dogns utstrxkning, oversaadd med torner 
og spidse pigger, saa ikke en fot kan finde plass uten at bli 
gjennemstukket. Her blir de syndige sjoele jaget frem og tilbake 
og pisket av djwvelen, som rider paa en umaadelig, optommet 
drage og har en orm til pisk. Naar sjEelene paa denne vis er 
renset, kommer de til en anden slette, yndig og blomstergrodd, 
som ligger hoit og nr himlen og er en slags forgaard til pa-
radis, og i samme oieblik en sjx1 sffltter foten paa denne slette, 
lEeges alle saar fra tornesletten og de flengede kleer blir hele og 
nye. Midt paa sletten ligger paradiset selv, med livsens og kund-
skapens trffir ; men der bor nu bare Abel, Abraham, Lasarus, og 
roveren som blev korsfxstet ved Kristi side. De retfeerdige 
kommer forst derind paa den ytterste dag; til da bor de paa 
denne blomstereng. Og hver gang der kommer nye sjxle dit fra 
pinslerne paa tornesletten, faar de en jublende mottagelse av de 
retfwrdige og husvales av rosernes og liljernes duft. Fra disse 
salige egne gje-nnemvandrer Alberik de syv himle; i den syvende 
og hoieste staar Guds trone, foran ham staar keruberne med sine 
seks vinger og synger «Hellig, helig er Herren Gud Sebaot!» 

Det er slaaende, hvor sceneriet har utvidet sig hos Alberik 
i sammenligning med de ffildre visioner. For enhver slags synd 
finder vi skapt et eget straffested, og ofte egne straffer1. Men 
ordningen av stationerne er uklar: forst skjwrsilden med dens 
underavdelinger av sjoer og daler, saa helvedbronden, derpaa 
atter skjwrsild-steder, med broen og tornesletten og enkelte swr-
lige straffen Denne ugreie stammer oiensynlig derfra, at forfatteren 
har sokt at sammenarbeide forskjellige og til dels motstridende 
kilder, swrlig Paulus's og Marias apokalypser, Gregors Dialoger, 
Beda's og Bonifatius's syner, samt visioner av den ir sk e gruppe. 
Den forerrolle apostlen Petrus spiller, synes at ha åt forbillede 
i Ansgars visioner. Av nye trxk moter vi den bundne helved-
orm (d. v. s. Iden gamle drage»)2 ; at mordere maa bre paa en 
djwvel i den myrdedes skikkelse; og den gnostisk-manichEeiske 
forestilling om de syv himler. Det at de retfxrdige forst paa 
dommedag slipper ind i paradiset, bunder i en forveksling med 
det himmelske Jerusalem, hvor de salige, efter kirkelwren, ikke 
kan indgaa for efter dommen. At ikke andre end de fire joder 

1 C. Fritzsche i III, s. 357. 
2  Jfr. Artur° Graf, Miti II, s. 133, anm. 180. 

29 — Maal og minne. 1911. 
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som fordomte Kristus, er ugjenkaldelig fortapt, er en forestilling 
som ogsaa ellers kommer fil orde i visionslitteraturen ; saaledes 
i et syn hos Reda' og hos Roger av Wendover (fil aaret 728), om 
en munk som saa satan i avgrundens dyp, og ved siden av 
ham Kaifas og de ovrige som drwpte frelseren. 

Den yngste av de tre store visioner, Oenus' s, henfores i regelen 
til aaret 1153; den findes i et skrift fra sidste del av det 
12te aarhundrede, om den hellige Patrik's purgatorium 2. Patrik 
var Irlands apostel (dod mellem 455 og 464). Da han saa saa 
liten frugt av sin missionsvirksomhet, bad han Gud om et synlig 
tegn som kunde besegle hans prwken. Om natten aabenbarte 
Kristus sig for ham og gav ham en stav, som han skulde slaa 
paa jorden med. Han gjorde saa, og straks opstod der en dyp 
hule, en aapning ind til jordens indvolde. Den fik navn av 
St. Pa t r i k's purgatorium. Og enhver sjx1 som her i livet 
gaar ned i dette dyp og tilbringer et dogn der, utsat for alle 
det hinsidige livs pinsler, gaar ved sin dod fri av skjrsilden og 
kommer like ind i paradis. Mange er de, sier den gamle legende, 
som har benyttet sig av denne guddommelige naade og allerede 
i levende live bott for sine synder. 

En av disse var den irske ridder Oengus, Oenus eller Owein. 
Efter at Oenus har steget ned i hulen, vandrer han lffinge om i 
morke, indtil han kommer til en slette. Der finder han en 
pragtfuld kirke — eller et slot: ordet «aula» har i middelalderen 
begge betydninger —, bygget som et kloster, med aapne søile-
gauger. Mens han beundrer det herlige bygverk, trxr tolv hvit-
klxdte, nybarberte mxnd i munkedragt hen til ham. De hilser 
ham i Herrens navn, fortwller ham hvorledes han skal fortsxtte 
sin vei, og styrker hans mod og tro overfor de rwdsler han gaar 
i mete. Straks efter angripes han av tallose dwmoner, som 
kaster ham i en ild, da han ikke svarer dem og ikke vil adlyde 

i  Hist eccl., lib. 5, cap. 14. 
2  Den latinske tekst er utgit paa mange steder, i 1891 efter nyopdagede 

haandskrifter av Ed. Mall i Vollmoller's Romanische Forschungen VI, s. 139 if.; 
visionen findes ogsaa hos Roger av Wendover og Mathus Parisiensis (under 
aaret 1153). — Se W a r d, Catal. of Romances II, s. 435 if.; Ernest J. 
Becke r, A Contribution to the Comparative Study of the Medieval Visions 
of Heaven and Hell, 1899, s. 87 if.; Thomas Wright, St. Patrick's Purgatory, 
1844; S. E cklebe n, Die älteste Schilderung vom Fegefeuer des heil. Patri-
cius, 1885. — Oenus's historie er oversat paa gammelnorsk i Mariu saga, 
og paa gammelsvensk, utgit av J. A. A hlstr an d, S. Patricks-Sagan, 1844. 
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deres paabud om at vende om. Med sine jernhaker skyver de 
ham hit og dit i ilden, men da han paakalder Guds navn, blir 
han utfriet. Derpaa slxper .djffivlene ham gjennem fire straffe-
steder, det ene forfwrdeligere end det andet, alle — vwldige 
sletter, hvis ende oiet ikke kan naa. Efter de fire sletter ser Oenus 
et umaadelig hjul, ekerne er besat med luende jernnagler, og 
den underste del av hjulet ligger i et flammehav; paa n aglerne 
hxnger sjxle, som sammen med hjulet blir hvirvlet rundt med 
utrolig fart, det ene oieblik svver de Ml i luften, det nante 
dykkes de ned i luerne. Derfra kommer han tu l et hus, som er 
saa langt at han ikke kan se enden paa det, og som der staar 
en uutholdelig hete av. Hele huset er fuldt av dype runde 
huller, fyldt tu l randen av sydende malm. Det er djoevlenes 
«badehus». I hvert hul staar et menneske, nogen tu l tinclingen, 
nogen tu l akslene, nogen tu l knwrne. Ikke langt derfra vwlder 
en mgtig og usigelig stinkende flamme op av jorden, av en 
brondaapning, og midt i luen stiger sjmle som gnister op og ned. 
Det er «helvedes port». Overst er bronden trang, men nedenfor 
vider den sig ut tu l en umaalelig bredde og dybde. Den vxkker 
en saa sa mmensnorende og bundlos angst, at Oenus for en tid 
mister erindringen om Herrens navn, som for har hjulpet ham 
overalt paa hans rdselsvei. Tilsidst kommer han til en svovl-
stinkende ildelv, bred som en sjo. Over den spwnder der sig en 
bro, saa hoi at det svimler for synet; dertil er den saa smal og 
spinkel, at selv om den bare laa i en fots hoide over jorden, 
vilde det vwre uraad at gaa den, og saa glat og sleip, at foten 
knapt hadde fundet fste, om broen hadde vret aldrig saa bred. 
Oenus paakalder Herrens navn; straks blir hans skridt sikre, og 
broen begynder at vide sig: da han er midtpaa, har den vokset 
sig saa bred, at han ikke ser elven hverken tu l hoire eller venstre. 
Paa den anden side ligger en hoi mur med xdelstensmykket guld-
port. Derfra slaar der ham en duft i mote, saa vidunderlig her-
fig, at han synes han paa ny kunde gjennemgaa alle de lidelser 
han netop hadde utstaat. Da Oenus nfflrmer sig, aapnes porten, 
og ut skrider et langt hvitkldt tog av bisper, abbeder, munker, 
og prester ; de brer kors, kjerter og faner i hffinderne, og synger 
vidunderlige sange. Alle hilser de ridderen velkommen, og to 
bisper tar ham med sig for at vise ham om. Saa folger den 
sedvanlige skildring av den yndige blomsterslette, hvor der aldrig 
er nat, hvor alt straaler i den klareste lysglans — de retfwrdiges 
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fredfulde opholdssied. Som stjerne skiller sig fra stjerne, raader 
der den rikeste av-veksling i de saliges boliger og tilstand. Bis-
perne forklarer, at dette er det jordiske paradis, som Adam en 
gang blev jaget ut av. Alle som var der, hadde forst maattet 
gjennemgaa de samme renselser og straffer som Oenus, og 61 
gang skulde de alle indgaa i det himmelske paradis, hvis portes 
skinnende glans de kunde se ovenfor sig. 

Denne vision, som i kunstnerisk henseende horer tu l de 
bedste, er ismr merkelig ved sit anlmg: den er en vis jo corp o-
r a lis, som middelalderens teologi kaldte detl, et legemli g 
besok i de &Ides rike. At man kunde taanke sig muligheten 
av et slikt frivillig besok, i den hensigt at gjennemgaa en 
lutring for det kommende liv, kom derav at middelalderen fore-
stilte sig helvede liggende under jordskorpen. Man trodde der 
var to helveder, et ovre eller purgatoriet, og et nedre, «helvedes 
dyp» eller det egentlige helvede, som visionerne i regelen frem-
stiller under billedet av en brond 2. Det «erste laa ret under 
jordens overflate, det andet under det forste. Til det overste 
forte «porter» eller indganger fra denne verden, og som slike 
betragtet man ildsprntende fjeld, dype huler eller klofter, inde-
klemte fossedyp, eller uhyggelige fjeldsjoer. Mange saadanne 
steder rundt om i landene bmrer endnu — som St. Patrik's 
purgatorium — navne som vidner om denne tro. 

Dån betydeligste og mest fuldendte vision er Tnugdal's, 
eller som vi i regelen kaldes: Tundal's 3. Den er oversat paa 
alle europmiske sprog, ogsaa — i midten av 13de aarhundrede 
— paa gammelnorsk under navn av «Duggals leizla». Alle disse 
oversmttelser gaar tilbake til et latinsk skrift fra kort efter 11504, 

1  Se Cxsarius av Heisterbach's Dialogus miraculoruna, dist. 8. cap. 1. 
— I 	uttrykket «visio corporalis», i motseetning tu l «visio spiritualis», indla 
man ogsaa en overfort betydning; se Dial. mirac., dist. 7, cap. 20. 

Leeren om de to helveder beviste Augustin av salme 86, 13 (i Vulgata: 
85, 13): «Eruisti animam meam ex inferno inferiore»; naar der altsaa var 
et nedre helved, maatte der ogsaa where et syre. 

8  Visionterens rette navn synes at ha veeret Dung al, som ogsaa svarer 
tu l den norrene overseettelses «Duggall». 

Utgit oftere; saaledes av P Villan, Leggende e tradizioni che illu-
strano La Divina Commedia, 1865, s. 3 if; bedst av Albrecht Wagner, Visio 
Tnngdali, 1882. — Se om verket War d, Catal. of Rom. II, 8.416 if; Mussafia, 
Sulla visione di Tundalo, i Wienerakademiets Sitzungsberichte der philos.-hist. 
Classe, 67, s. 157 if; Ernest J. Becker, A. Contribution, s.81 if; D'A n co n a, 
1 preCursori di Dante, s. 53 ff.1— Den .gammelnorske overseettelse er trykt i 
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forfattet av• en munk i Sydtyskland, en fodt Irl2ender. Visionen 
henlmgges til 1148 eller 1149; det sidste aar er det rette. 

Helten er en irsk ridder Tundal, en hoit begavet og dygtig 
mand, men et verdensbar-n. Han besokte en dag en ven for at 
indlermve en gammel gjmld. Mens han sat til bords med vennen., 
stivnet han pludselig, og blev i tre dager og nxtter liggende 
som dod. Den tredje dag samler folk sig alt til hans jordefwrd, 
— da vaakner han med ett og forlanger nadveren. Mens han 
laa livlas, hadde han gjennemvandret skjffirsild, helvede og 
himmel. Straks hans sjw1 forlot legemet, stormet de onde aander 
los paa ham med haan og spot: «nu var han deresl» I denne 
nod faar han lajwlp av en engel 1, og djagsrlene maa trffikke sig 
tilbake, skjeldende og smeldende paa Guds retfaerdighet, som 
frelser de uretfaerdige og fordommer de retfmrdige. Englen viser 
ham forst pinestederne for mordere og for de lumske og trolose. 
Derfra forer veien til en dyp stinkende dal, de stoltes opholds-
sted. Nede i dypet durer en svovlelv, som Tundal ikke kan se, 
og luften er fyldt av en forfmrdelig svovl- og likstank. Over 
dalen gaar en bro av bord, tusen skridt lang, men bare fotbred. 
Ingen andre end de utvalgte kan gaa over den, men de skal 
se de fordomtes straf, for saa meget bedre at kunne takke Gud. 
Av dem Tundal ser, er det kun en prest, en pilgrim, som slipper 
over. — Saa treeffer visionwren paa et grmsselig dyr, storre end 
de storste fjeld, og med oine av ild, saa store som hauger. Ind 
i dyrets gap, som kunde rumme en hwr paa ni tusen mand, 
drev dwmonerne en mmngde sjmle, det var de gjerrige og have-
syke, — og dyret hedte Acheron 2. Ogsaa Tundal blir kastet 
derind, og han syntes det var som om han blev bitt av hunder, 
bjorner, lover, og slanger paa 63. gang. — Dernoest ser han 
tyvenes og rovernes plager. Der er en mmgtig pol, fuld av 
skrmkkelige dyr som breder efter sjwleför, og ut av svelget paa 

Unger's Heilagra manna segur, I. — H. F. Fe il berg har git et utforlig 
utdrag av visionen i sin avhandling, «Et nyt kapitel af folkets sjoeletro» 
(BIerge's Aarbog for Dansk kulturhistorie 1896, s. 4 if). 

Englen er Tundal's skytsengel, som har fulgt ham fra fodselen av og 
sekt at raade barn til det gode; paa samme maate har mennesket ogsaa en 
folgedyevel, som indskyter det alle 9nde tanker. 

2  Skildringen er hentet fra Jo b's bok, kap. 40, 10 ff om Behemoth; 
visionen henviser selv til v. 18. Det fra Hadeselven laante navn7«Acheron) 
forekommer ogsaa i"Visio Pauli (Brandes, s. 66), hos Honorius Augusto: 
dun ensis, De imagine mundi, lib. 3, cap. 37, o. m. fl. steder. 
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dem staar ildsluer. Over polen leder en haandsbred, to tusen fot 
lang bro, teet besat mad hvasse nagler : ingen som saatter sin fot 
paa den, slipper uskadt fra det. Paa broen ser Tundal netop en sjal 
som tvinges til at gaa over med en stor bor av kornbaand paa ryg-
gen. Tundal maa ogsaa selv over broen, og maa leie med sig en utam-
met ko, som han en gang hadde tat fra en slegtning. Det gaar 
ilde; naar han falder, staar koen, og naar koen falder, saa staar 
han. Da han kommer midtpaa, moter han sjalen som barer 
kornbaandene ; den b6r ham om ikke at opta plassen for den, 
og han ber likesaa vakkert om at faa slippe forbi. Med en 
gang merker han at han er fremom sjalen, og paa den anden 
bred finder han ogsaa sin forer igjen, som helbreder hans saarede 
fotter. -- De kommer derpaa til «Phristinus's hus», hvor fraad-
sere og horkarle straffes, og siden til en tilfrossen myr, hvori 
der sitter et dyr med to fotter og vinger, lang hals, spidst neb, 
og klor av jern; det spyr ud og sluker sjale, som det foder 
igjen i myren, naar de har gjennemgaat pinslerne i dets buk'; 
og alle sjeele som saaledes fodes i myren, blir frugtsommelige 
med ormer, og sonderslites i sine indvolde av fosteret. Dette 
er straffen for munker og geistlige som har brutt sit kyskhets-
lofte, samt alle som har hengit sig til utoilede utsvavelser. Der-
for maa ogsaa Tundal lide denne pine. — Ad en uhyre brat og 
smal nedgang kommer han saa til «Vulkans smidjer» 2  ; der tar 
djavler sjalene ut av smidjeavlen og hamrer dem paa ambolter 
sammen tu en eneste stor masse. Ogsaa denne nod maa Tundal 
underkaste sig, og lages derpaa av sin folgesvend. — Alle sjale 
han hittil har set, avventer Herrens dom; nu kommer han til 
dem som allerede er domt, til helvedes nederste dyp med ild-
bronden. Derfra slaar en rokfyldt me like op til himlen; luen 
er fuld av syndige sjale, som lik en gnistregn stiger og falder 
med fiammen. Englen forer Tundal hen til «helvedes port» og 
viser ham morkets fyrste paa en jernrist med glor under, bundet 
med sterke glodende jernbaand; han velter sig paa risten, og 
griper i sit raseri ind i den tallose fiok av usalige, og kryster 
dem i sine hander, som en torstig bonde kryster saften ut av 
druer. «Men selv om en hadde hundrede hoder, og hvert hode 
hundrede tunger», kunde en dog ikke til fulde skildre alle av- 

1  Hette dyr gjenfindes i Vis jo Paul i; se Brandes, s. 45 og 84. 
I Kaiserehronik v. 1491 (Massmann II, s. 334-) fores kong Theodo-

riks sjml «ind i berget til Vulkan»; se Massmann i III, s. 948ff. 
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grundens usigelige rwdsler 1. — Fra helvede fores visionwren ad 
en anden vei opad mot en vwldig mur. Utenfor den er det sted 
hvor de mellem-onde renses; de har lys, men plages av sult og 
-borst og er utsat for storm og uveir. — Gjennem en port i 
muren kommer Tundal dernwst ind paa en fager eng, hvor solen 
aldrig gaar ned, med det levende vands kilde i midten. Her 
bor de mellem-gode, de som er sluppet ut av pinslerne, men 
endnu ikke er vxrdige tu l at komme i de helliges samfund. — 
Derpaa folger paradisets forskjellige grader, adskilt ved hoie 
murer uten porter eller aapninger: Guds magt lofter besokeren 
over murene. Ikke langt fra den sidste mur staar et vx1dig lov-
rikt trx, og fra grenene lyder den lifiigste fuglesang; det er 
symbolet paa den helige kirke 2. Nedenunder trxet bor de som 
har bygget og beskyttet kirken, i boliger av guld og elfenben. — 
Den sidste mur overgaar alle de andre i hoide, skjonhet og glans; 
den er helt bygget av wdelstener, med guld istedenfor cement. 
Fra toppen av den fornemmer Tundal hvad intet oie har set og 
intet ore hort: derfra ser han de saliges ni «ordener», med 
engler, patriarker, profeter, apostler, og de jomfru-rene. Men 
fra dette samme stade overskuer han ogsaa de glxder og pinsler 
han hittil gjenuemvandret, ja hele jordens kreds, som i et eneste 
solglimt: uten at vende sig ser han herfra alt, baade det som 
er foran ham og det som er bak ham, det som er over ham og 
det som er under ham. Og han merker at stedet gir ham en 
viden og en visdom som dar det unodig for ham at sporre om 
noget: alt han »sker at vite, vet han i samme oieblik. 

Tundals vision er et kunstverk av hoi rang. Den rike 
fantasi beres av en livfuld og plastisk fremstilling, som et kort 
utdrag kun kan gi et svakt begrep om. Navnlig er helved-
straffene ofte mesterlig skildret i jxttestore billeder. Skjont 
fremstillingen for en stor del gaar ut ifra de celdre visioner, har 
disse ikke synderlig anden betydning end den at avgi bygge- 

Det samme billede gaar igjen i en norren julepreeken (U n g e r, Gammel 
norsk Homiliebog, s. 62): c Om hver mand hadde hundrede hoder, og der i 
hvert hode var hundrede tunger av jern, og alle tunger talte fra verdens ophav 
tu l verdens ende. formaadde de dog ikke at skildre alt det onde som er i 
helvede». En lignende tanke uttaler str. 93 og 94 i det islandske Mariadigt 
Lilj a, hvis forfatter dode 1361. Billedet er laant fra V isio Paul i, se 
Brandes, s. 80. 

2  En eiendommelig utformning av samme billede findes hos CEes ar av 
Helst er bac h, Dial. mirac., dist. 7, cap. 20. 
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materiale; anvendelsen og sammenfoiningen er uavlisengig av 
forbillederne. Inddelingen av de fordomte, i dem som allerede 
er domt og dem som endnu venter paa dommen, — eller av 
skjrsildens beboere i de onde, men ikke meget onde, og de 
gode, men ikke meget gode, — eller av de salige i dem som er 
gode, men ikke fuldgode, og dem som er helt fuldkomne: 
denne inddeling stemmer med den skjelning som er gjennemfort 
i den gammelirske kirkelige litteratur. Dog er delingen i «mali 
valde» og «mali non valde», «boni valde» og «boni non valde» 
i Tundals syn brukt med en viss frihet;.' vi har her snarest 
fem eller seks store klasser av sjwle, for baade i helved og i 
skjrsild skjelnes der mellem en hoiere og en lavere grad; ind-
delingen av de salige er mindre utpraeget. Den smale bro og 
den haandsbrede bro med nagleodderne er let varierte utform-
finger av ett og samme billede. Naar Tundal paa sin gang 
over den sidste bro maa leie med sig en ko han har stjaalet, 
er det samme tanke og samme billede som vi meter i et syn i 
Dialogus miraculorum 2  av abbed Osar av Heisterbaeh (dod om-
kring 1244): Hans visionxr ser «i pinens hjem» en nylig avdod 
borggreve sittende baklffings paa en skjenende ko, som med sine 
horn hugger ham i ryggen. Paa sporsmaalet hvorfor han sitter 
slik, svarer greven: «Jeg rovet denne ko uten barmhjertighet fra 
en fattig enke, derfor maa jeg nu uten barmhjertighet lide 
straffen for det.» Og forfatteren lxgger til: «Gud straffer altid 
synden efter syndens art; har greven rovet en ko, maa han bete 
det paa en ko.» Fra Tundals syn er dette billede gaat over i 
Draumkvwdet; ikke bare positivt, saaledes at en okse myter 
visionfflren. paa Gjallarbroen og «stend og stangar», men ogsaa 
negativt: den som her i verden gir fattige en ko, han behover 
ikke at /leddes og svimle, naar han skal gaa over Gjallarbroen. 
En.dnu et trwk av Tundals vision tar jeg frem: wdelstensmuren, 
hvorfra hele verdens ring ligger utbredt for ens oie, og som gir 
den besokende oversanselig viden og visdom.3  Denne forestilling 

1  Fra Tundals vision, som i det bele har ovet en overordentlig indflydelse 
paa 	den senere utvikling, er denne inddeling ogsaa gaat over tu l fastlands- 
forfattere, saaledes til Cxsar av Heister b ac h, Dial. mirac., dist. 12, cap. 53, 
og tu l Vincentins Hello vacensi s, Speculum naturale, s. 736. 

2  Dist. 2, cap. 7. 
Litt anderledes meter det samme tnek os i Alberiks vision, 

kap. 40 if.; likesaa i Godskalks cap. 38 (Usinger s. 115). 
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forekommer i andre legender, av betydelig storre mlde 1, — og 
i dem har vore fxdres tilsvarende forestilling om Odins kongs-
sgete Lidskjalv én av sine rotter: «Der er et sted som heter 
Lidskjalv,» fortmller Snorre's Edda 2, —» og naar Odin smtter sig 
der i hoismtet, da ser han over alle verdener, og hvad ethvert 
menneske dor, og forstaar alt hvad han ser.» Ja, ogsaa andre 
som tar plass paa Odin's sEete, blir straks altseende og al-
vidende . . . hvem mindes ikke fortuellingen om Fre og hans 
bese& paa Lidskjalv? 

De senere visioner viger en avgjort nedgang i den skapende 
evne; de er vmsentlig kun variationer over det gamle stof. Og 
denne nedgang er blivende. Det hoieste de folgende visions-
digtninger driver det til, er en stadig mer og mere overdreven 
utmaling av helvedpinslerne. Det kolossale, men samtidig ikke 
sj elden storslagne i kulmination stidens visioner vrffinger sig fra 
nu av altfor ofte om til sin egen karikatur; forestillingerne om 
den tilkommende verden blir saa materielle og haandgripelige, 
saa rmdselsfulde, at fantasien ikke formaar at naa lmnger. Det 
gjwlder bare at dynge rmdsel paa rmdsel; alle de ,uhyrligheter 
som for fandtes mere spredt rundt [omkring, stables nu oven-
paa hverandre : sindene var blit saa slappede av den forfmrdelige 
kost, at det nu blev kvantiteten, den masseagtige opdyngning 
av rmdslerne, som maatte til for at gjore indtryk. Endnu den 
dag idag loper disse skraekkelige forestillinger om i al sin krass-
het i katolske lande, og det ikke bare paa folkemunde ',og i 
morke, men i skrifter som av den katolske klerus utgives som 
andagtsboker for menigheterne, «permissu, superiorum». La mig 
gi et eksempel : I en slik traktat «for bom og unge personer», 
som med titlen «Synet av helvede» kom ut i Irland omkring 
18508, heter det: «Det fjerdehelvedfmngsel er en kokende kjel. 

Saaledes i legenden om den helige Aidanus eller Maedhog, en irsk 
biskop som levde i 7de aarh.; se J. W. Wolf i Zeitsehr. för deutsche Mytho-
logie I, s. 356 (efter Bollandisternes Acta S anctorn m, Januar II). Se ogsaa 
en prmken av /Elfric fra forste halvdel av 1000-tallet i Thor p e's The Homilies 
of the Anglo-Saxon Church II, s. 184. 

2  Edda Snorra Sturlusonar, A. M. I, s. 54. 
Av J. Turniss; se W. E. H. Leck y, Sittengesch. Europas, iibers. von 

H. Jolowicz, 1879, II, s. 181, anm. 2. 
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Midt i kjelen staar en gut. Hans oine brwnefer som gloende 
kul, to lange flammer staar ut av hans (mer; stundom aapner 
han munden, da strommer en ildbmk frem av den. «Hor, det 
bobler i ham som i en kokende gryte! Blodet fosskoker i de 
forkullede aarer paa gutten, hjernen syder i hans hode, margen 
stekes i hans knokler» -- og saaledes videre, ustanselig, vwm-
meligere og vcemmeligere. Paa denne maate blev religionen 
systematisk materialiseret, og det i en utstrfflkning som knapt 
nogen anden helt kan forestille sig, end den, som selv har 
set sig om i middelalderens litteratur. Det er ikke saa meget 
det at slike forteellinger overlaoved forekommer i denne litte-
ratur, — det som slaar, er deres endelose, uoverskuelige mang-
foldighet, som h.oldt paa at gi kristendommen en skikkelse 
nwsten likesaa overtroisk og polyteistisk, som hedenskapet selv 1. 

Jeg grupperer tu slutning de forskjellige klasser av visioner. 
Som helhet gaar visionsdigtningen tilbake tu l de nykristelige 

apokalypser, som atter er strommet ut fra orfiske forestillinger 
og fra jodedommens esehatologiske og hellenistiske skrifter, — 
med leilighetsvise gjennembrudd av osterlandske, na,vnlig mani- 
ehwiske tankebilleder, senere 	rundt om i landene 	ogsaa av 
nationale, folketraditionelle drag. 

Denne brede strom klover sig, stort set, i tre arme, som 
dog ofte paa ny forener sig og blander sine vande. 

Den f or ste beres av den utvikiing som har sit utlop fra 
pave Gregors Dialoger, og som iswr samler sig om skildringen 
av himlens glwder, mens den kjender forholdsvis litet tu l livet i 
helvede; — den har sin hovedopkomme i Johannes's aabenbaring 
og tu l dels i den apokryfe Henoehs bok. 

Den anden arm, som man kunde kalde den tyske, frem-
trwder forst med fuld styrke i St. Bonifatius's visioner (e. 750); 
den skildrer med swrlig forkjxrlighet skjwrsildens renselser og 
helvedes straffer, — paradiset blir bare stemoderlig behandlet. 
Til den tyske gren horer ogsaa de fleste av de wldre engelske 
og frankiske, f. eks. Bedas. Denne utvikling bunder fremforalt 
i Petrus's og Paulus's apokryfe aabenbaringer. 

Den tre dj e rwkke er den irske; dertil regner jeg ogsaa i 
hovedsaken Alberiks italienske vision, som viser det samme prmg, 

1  Lecky II, s. 185 f. 
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og er paavirket av de wldre irske visionslegender — sikkerlig 
gjennem de klostre som i Ovreitalien var stiftet og i flere aar-
hundreder bebodd av Irer. Denne irske gruppe klover sig atter 
i to: é n som har optat en rwkke emner fra klassisk litteratur og 
fra hjemlig folketradition om «de lykkelige oer», Terra repromis-
sionis, som man naar tu l ved en likefrem, virkelig seilas i levende 
live, ikke ved et besok i aanden i ekstatisk tilstand (dertil horer 
f. eks. legenden om den helige Brandau); — og en anden gren 
som i det vwsentlige har sammenarbeidet de to utviklinger som 
skyter frem fra Gregors Dialoger og fra den tyske visionsgruppe, 
dog med forkjxrligh et for den sidste. Det er med denne gren 
at visionslitteraturen naar sit hoidepunkt, ikke hare i alsidighet, 
i fantasi og kunstnerisk formning, men ogsaa med hensyn tul 
den dogmatiske gjennemarbeidelse av stoffet. Den har da ogsaa 
ovet saa sterk en indflydelse paa den folgende visionsdigtning, 
at den for altid har fastslaat dens karakter. 

Som en fj erde gruppe — eller rettere som en egen ut-
stromning av den tredje — kan man regne Godskalks og Thur-
kills visioner, sammen med Draumkomdet og S61arlj66 og endda 
et par avl2ggere; denne lille kreds bygger i hovedsaken paa de 
irske visioners materiale, men med indflettede drag av hedensk 
nordisk overlevering og av en ~lig tysk utformet kirketradition. 

Men av den hele, uoverskuelige rxkke av visioner er d6r 
bare tre som har naadd det hoieste: randats syn, Dantes Di-
vina Commedia, og Draumkvwlet. 

Her beder ringen sammen. 
Og for mit syn stiger et billede frem: den forste gang jeg 

i Telemarken horte Draumkvxdet sunget. En fattig husmands-
stue hojt oppe i en avdal; hostvind og piskende regn mot ruten; 
gjennem de gisne gulvplanker en ulidelig trxk; og paa stabben 
borte ved gruen, midt imot mig, den bedagede sangerske selv. 
Hun lette med mede de halvglemte vers frem i hukommelsen, og 
maalet som bar dem, var skjffilvende og sprukket. Men efter 
som mindet klarnet og stemningen grep hende, fik rosten varme, 
og de furede, magre kinder begyndte at rodme. Det var koralens 
hoitideligh.et, salmens inderlighet, ekstasens henrevethet, av og 
tu l som en fjern, dirrende öm av kirkeklokker. Jeg begyndte at 
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skjonrie at dette kvad kunde gaa fra mor tu l datter og fra far 
til son i syv hundrede aar, mwgte at fylde slegt efter slegt med 
sin hoihet og sin helhetsstemning. Det var som jeg saa ind 
gjennem torv og sten tu l en sunken tid, en tid med oprindelighet 
og dimensioner og av vidunderlig enkelhet. Men saa fjern, saa 
fjern. Den gamle sat for mig som en attegloyme fra lffingst 
henfame dager. 



TOTEMISME 
AF 

EDV. LEHMANN. 

Den forste omfattende forklaring af totemismen, den ejen-
dommelige samhorighed mellem mennesker og dyr, som 

adskillige navnlig primitive folk er tilbojelige tu l at antage, blev 
givet af J. G. Frazer i hans artikel i Encycl. Britt, og dens sffir-
tryk (Edinburgh 1887). 

„Et totem", siger han, „er et mxrke, der betegner en klasse 
levende wesener eller materielle genstande, som den Vilde be-
tragter med overtroisk gerefrygt, fordi han tror på et swrligt 
nwrt forhold mellem sig selv og ethvert individ af den vedkom-
mende klasse. Dette forhold mellem mennesket og hans totem 
kommer dem begge tilgode: Totem beskytter mennesket, og 
mennesket viser totem sin wrefrygt derved at han — hvis det 
er et dyr — ikke drfflber det, eller — hvis det er en plante — 
ikke skwrer af den eller plukker den. Til forskel fra en fetisch 
er totem aldrig et isoleret individ, men altid en klasse af ob-
jekter, enten en dyreart eller en planteart, sjwldent en klasse 
af livlose ting, yderst sjwIdent af forfxrdigede ting. De men-
neskegrupper, der kalder sig efter totem, betragter sig som blods-
beslaagtede, wtlinge af en fmlles forfader, foler sig indbyrdes for-
pligtede og forbundne i den fffilles tro på totem. Således danner 
totem både et religiost og et socialt system: religiost forsåvidt 
der består et beskyttelses- og dyrkelsesforhold mellem totem og 
menneske, — socialt forsåvidt medlemmerne af gruppen foler sig 
indbyrdes forpligtede." 

Denne bestemmelse af totemismen kan, hvad dens enkelte 
Festskrift tu l H. F. Feilberg. 	 30 
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led angår, ret godt kunne opretholdes endnu; men som egentlig 
definition vilde man måske veere 'noget beteenkelig ved den. 
Man vii vel overhovedet nodig rykke ud med en definition. Man 
er blevet opmwrksom på, at de enkelte treek, som her er nwv-
nede, ingenlunde genfindes overalt i lige grad, ja ikke engang 
genfindes overalt. Totemismen er et lost og broget fanomen, 
der antager forskellige former på de forskellige steder. Skal man 
give en samlet bestemmelse deraf, må man forst og fremmest 
agte på, hvilke trwk der er de hy ppigste: om der er noget 
man kunde kalde alment eller dog almindeligt, og om der er 
andet der kun optreecler visse steder. 

Så vidt er man ihvertfald kommet, at man kan erklxre 
adskillige af de trwk, der ved den forste betragtning af tote-
mismen faldt steerkest i ojnene, for sjeeldnere eller tilbagetrwdende. 
Dette geelder iswr oin de r eli g iø se elementer, der strax forvirrede 
blikket både hos Frazer og selv hos den udmeerkede forsker af 
Semiternes religioner: Robertson Smith. Man var dengang ikke 
langt fra al betragte totemismen - som en religion, ihvertfald 
brugte man den tu l hjwlp til forklaring af religionens oprindelse, 
og det gor den lxrde og åndfulde franskmand Salomon Reinach 
endnu i sin sidste bog „Orpheus". Men netop denne side af 
totemismen er den aller dunkleste og tillige dens mindst almene. 

I endnu hojere grad gjorde man tidligere det g en e alogisk e: 
afstamningen fra totemdyret, tu l hovedsagen. Men heller ikke 
denne forestilling er, skont den er hyppig og tydelig, så alminde-
lig, at man kan pre den tu l hovedsagen; og det samme vii 
kunne siges om en del andre, ofte omtalte sider af totemismen: 
fot budene mod at drwbe, spise, ja nwvne dyret. 

Opstiller man, istedenfor at give en definition, en rwkke 
trwk, hentede rundt omkring fra, der horer ind under tote-
mismen, vii man ganske vist ikke kunne undgå forst at nwvne 
det rituelle og det genealogiske, som den side af sagen, der 
forst frembyder sig for ojet; men jo lmngere man arbejder sig 
frem mod de bwrende bestemmelser i feenomenet, desmere viger 
disse treek tilbage og giver plads for ejendommeligheder ved 
totemismen, der er af langt mere gennemgribende natur. 
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Rituelle bestemmelser. 
Forbud mod at drwbe dyret. Om Indianerne i Peru 

berettes det, at folkene af jaguarklanen roligt swtter sig ned; 
når de ser deres våbendyr og modstandslost lader sig drwbe 
af dyret uden at vwrge sig eller gribe flugten. Totemdyret 
regnedes for klanens nwre slwgtning. (Schurz: Urgeschichtes 
101). Når dyret er dod, må det endogså begrwdes og begraves. 
Turner fortwller om indbyggerne på Samoaoerne: „Når en mand 
finder en dod ugle og selv dyrker uglen som sin landsbys gud-
dom, må han swtte sig ned og begrwde dyret, idet han slår sin 
pande med stene tu den Noder." (Turner: 19 years in Polynesia. 
242). 

Spiseforbud. Som elsdyrklanen blandt Omahaindianerne 
tror, at de ikke kan spise elsdyr uden at få kroppen fuld af bylder, 
således troede oldtidens Syrere, hvem Atargates fisk var hellige, 
at de vilde blive hjemsogt af bylder og svulster og fortwrende 
sygdom, når de spiste en sardin. (Robertson Smith: Relig. d. 
Semit. (Stfibe) 114). 

Totemdyrets forplejning. I Panjab gives der en sr-
hg slangeklan. De dyrker deres slange hver mandag og tors-
dag, koger mwlk og ris og swtter dette frem for slangen, medens 
de på disse dage selv intet spiser og heller ikke kwrner mor. 
Når de finder en dod slange, giver de den klwder på og skaffer 
den en hederlig begravelse. (Crooke: Pop. Belief in India 284). 

Genealogiske bestemmelser. 
Navneskik. Klanen opkaldes efter dyrearten; dens med-

lemmer kaldes simpelthen „bwvere", „ravne", „jaguarer", „kwn-
guruer", „kolibrier" osv. 

Klan og totemdyr er slwgtninge. Osagerne vilde ikke 
jage bwveren for ikke at drwbe deres broder. (Frazer: Totemism 8). 

Afstamning fra totemdyret. Alcheringastammen i Cen-
tralaustralien stammede fra forfwdre, der efter de indfodtes mening 
var så inderlig forbundne med de dyr og planter, hvis navne de 
bar, at f. ex. en Alcheringamand af kwngurutotem blev kaldt 
mandluenguru eller kwngurumand; den enkeltes individualitet 
smwlter sammen med det dyr eller den plante, som han ned- 

30* 
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leder sin herkomst fra. (Spencer a. Gillen: Native tribes in S.W. 
Australia. 119). 

Totemfwller er slwgtninge. Teoretisk blev en mand 
af ravneklanen overalt, hvor han kom hen, betragtet som ravn; 
og „ravnene", som han slog sig ned hos, var hans onkler, 1.1:1re 
eller yngre brodre, sostre og ftre. (Swanton: The Haida. 65). 
Slzegtskabsbetegnelserne er imidlertid meget udvidelige: mia mia, 
der hos Arunta'erne betyder moder, kan også bruges overfor 
andre kvindelige slffigtninge (Spencer a. Gillen). 

Praktisk-sociale bestemmelser. 
Det er forbuclt at gifte sig indenfor sin totemklan. 

Denne regel synes at stå fast overalt og gmlder som oftest som 
en ukrfflnkelig lov. „Enhver Ny-Mecklenburger har en bestemt 
fugl eller manu tu l familietegn. I de indfodtes liv spiller denne 
manu en stor rolle; mand og kvinde, der har samme manu, må 
ikke gifte sig eller pleje konslig omgang; det regnes for blod-
skam og bliver endnu den dag idag straffet med &den (Par-
kinson: 30 Jahre in der Sildsee. 649). Samfundsinddelingen hos 
mange folk og stammer beror på dette forhold, således som 
Spencer og Gillen udforligt har påvist det for Aruntastammernes 
vedkommende; blandt Haida'erne i Nordamerika må selv ven-
skabeligt forbundne grupper undgå oegteskab med hinanden 
(Swanton. 66). 

„Hvem må jeg gifte mig med?" — dette sporgsmål, siger 
Meinhof, kan tjene som praktisk princip for slwgtskabsordningen 
blandt de indfodte i Vestafrika. Men sporgsmålet, siger han, 
lader sig ikke lose uden ved det tilsvarende sporgsmål: „hvad 
tor du ikke spise?" På spiseforbu'det kender man den tote-
mistiske gruppering. 

Disse xgteskabsforb ud er så godt som overalt for-
bundne med totemismen, og der synes at bestå en vsentlig 
sammenhng mellem disse. Det er sikkert også her, man må 
tage fat, hvis man vii soge en forståelse af totemismen; thi vi 
har her en konstant faktor for os, i sammenligning med 
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hvilken de andre bestemmelser (f. ex. spiseforbud) er varierende 
og synes uvmsentlige. 

Man må i denne sammenhwng erindre — Parkinson har i 
sin „30 Jahre in der Stidsee" (Anhang) stwrkt fremheevet dette 
— hvilken vwgt de fleste primitive folk lwgger på ex o g ami, 
at gtemagen snes udenfor stammen, klanen, bygden eller 
hvilken gruppe man nu tilhorer. Man må tidligt have erfaret, 
at indgifte medforer vansbgtning af racen; eller der må i 
menneskenaturen selv ligge en tilbojelighed tu ved parringen at 
soge bort fra de neermeste omgivelser. Men skal dette udgifte 
overholdes og reguleres, krwver dette en let erkendelig grup-
pering i samfundet, ved hvilken totemismen tilbyder sin tjeneste 
ihvertfald ved at prfflstere de fornodne k ende t egn. Totem-
ismen får derved en heraldisk karakter, som er dens vigtigste 
og mest gennemgående ejendommelighed. 

Men sporgsmålet er, om dette heraldiskes betydning ikke 
går videre end tu gteskabsordningen. Denne er kun en del 
af det grundforhold, som bestemmer det primitive samfundsliv, 
nemlig den sociale gruppering. Forskellen mellem men-
nesker har på dette kulturtrin vret lige så magtpåliggende som 
li g heden mellem mennesker eller menneskers ligeberettigelse 
er det nutildags. Man har utvivlsonit kun kunnet samle men-
nesker om flelles interesser ved at ordne dem i ganske små 
grupper, bestemt inddelte familjer, samlag, stwnder osv., hvis 
afgrxnsning overholdtes med den storste strxnghed. 

Men det primitive retsvsen nojes ikke med at fastslå en 
ordning. Den skal b egrun d e s og forst og fremmest gara n-
t e res, dersom man vii vente den overholdt gennem sleegterne. 
1 den an ti k e kultur har man segt sådanne garantier ved at 
erkleere ordningerne for guddommelige bud eller give dem en 
mytologisk forklaring, som når man f. ex. i Indien begrundede 
kasteordningen ved at erklxre de forskellige kaster for dannede 
af forskellige dele af Brahmas legeme. 

Men jeevnsides med disse theorier ser man også hos de 
antike folk en praxis, der skal sikre retslige bestemmelser deres 
beståen. Dette sker ved på ceremoniel eller endogså magisk vis 
at sxtte det oprettede forhold i fast forbindelse med iforvejen 
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bestående forhold, hvis ubrodelighed man på forhånd er over-. 
bevist om. Når f. ex. den romerske udskiftning af jorden var 
en preestelig forretning, der altid foregik med bestemt iagttagelse 
af himmelsretninger (grundlinien cardo skulde svare tu verdens-
axen ; tvrlinien deeumanus skulde dele verden i to halvdele osv.) 
— så skete dette utvivlsomt for at sikre markskellene en lig-
nende ubrodelighed som de tilsvarende himmelskel, hvis evige 
gyldighed var givet. Ved pagtslutninger og edsfcestelse er man 
isxr ivrig for at knytte pagten sammen med noget uforanderligt 
bestående, f. ex. solens bane; og forkrligheden for at pre solen 
tu retsgud (Shamash, Mithra, Apollo [Lykos] o. a.) sigter åben-
bart også efter at skaffe en hojeste garanti for retten i en ufra-
vigelig naturordning. Ved bryllupsskikke soger man også stolle 
i hojere pagtordninger: ved de indiske i pagten mellem himmel 
og jord, ved de kinesiske i forbindelsen mellem universets mand-
lige og kvindelige grundmagter osv. 

Denne magiske praxis er hos de primitive folk, hvis guds-
begreber ikke er så udviklede, at man kan taynke på nogen 
guddommelig borgen for de menneskelige bestemmelser, den 
egentlige udvej, hvor der skal skaffes en garanti. Det ligger 
nr at opsoge forhold i naturen, som man anser for konstante 
og knytte sine retsforhold tu disse. 

Nu er det en iojnefaldende omstwndighed ved totemismen, 
at det enkelte individ i de dyre- eller plantearter, som man 
tager totem af, så at sige aldrig spiller nogen rolle, og frem-
deles, at selve dyreartens kar akter også i reglen synes at vare 
ligegyldig, idet det ikke er swrligt nyttige eller frygtelige dyr, 
end ikke altid fortrinsvis yndede jagtdyr e. 1. man knytter sig 
tu, men meget ofte ganske ligegyldige og ubetydelige dyr — 
froer, rotter, småfugle osv. 

Det, man interesserer sig for, er åbenbart arten som art. 
Dette at der findes arter i naturverdenen (i dyre-, plante- eller 
mineralriget), det er et forhold, som man kan bruge. Denne 
givne og fastslående inddeling i naturen synes at byde et fast 
princip for inddelingen af det menneskelige samfund: Familjen, 
klanen afspejler naturarten, som den er identificeret med. Så- 



TOTEMISME. 
	 455 

ledes bliver menneskearten, som man skaber, principielt be-
grundet, og ved den nre forbindelse med naturarten — der 
teenkes som evigt bestående — hver man sin samfundsordning 
over det tilfwldige og forgwngelige i menneskelivet og gor den 
urokkelig som naturen selv. 

Denne praktisk sociale side af totemismen kommer swrlig 
tilsyne ved de omtalte segteskabsforhold, men også på anden 
måde ser vi den pre sig gwldende, f. ex. ved den gfflstfrihed, 
totemslwgtninge udviser mod hinanden og ved andre former af 
broderligt sammenhold. 

Man pr sikkert rettest i, når man vii forstå totemismens 
tilblivelse, snarere at agte på disse sociale forhold, ud fra 
hvilke den kan forstås som en praktisk nodvendighed, end ved 
at tage det religiose moment eller den genealogiske interesse til 
udgangspunkt. Disse momenter, af hvilke navnlig det sidste, 
afstamningen fra totemdyret, er rigeligt bevidnet, kan lett ere 
forstås som afiedede end som selvstwndige faktorer. Hvorledes 
mexikanere kan komme til at betragte en kolibri som deres 
familiegud, eller australiere tu at regne en pungrotte for deres 
stamfader, er selv med alle indrommelser til primitiv fantasi ikke 
let at fatte. Derimod kan man vel forstå, at sådanne forestil-
finger kan danne sig, når en stamme forst af praktiske grunde 
har valgt en dyre- eller planteart, en klippe, en flod eller fig-
nende til sit „mwrke", og som folge deraf identificerer sig så 
meget som muligt med denne. Ved denne identifikation bliver 
o pk ald els en efter totem da det nxrmestliggende treek, der 
også genfindes nfflsten overalt ; forbudene mod at dra3be, spise, 
påbudene om at anråbe, dyrke, begrave osv. bliver naturlige 
men ikke nodvendige folger af forholdet, og disse er derfor også 
yderst varierende. 

Svagest ytrer sig, efter de nu indsamlede erfaringer, den 
religiose side af sagen. Den forsigtighed, hvormed anthropo-
logerne nu rorer ved dette punkt, står i la2rerig kontrast til de 
vidtgående formodninger om totemismens religiose betydning, 
med hvilke det hele sporgsmål fra forste fmrd behandledes. 



BJÖRNEMANDEN. 
VED 

EVALD TANG KRISTENSEN. 

Der var en gammel Soldat, der havde tjent i al den Tid, 
som en kunde gjore Fordring paa, en Soldat skulde vxre 

i Tjenesten, og han fik saa omsider hans Afsked og kunde gaa 
hen, hvor han vilde. Hjern havde han intet af, og Slwgtninge 
heller ikke, og han var for Inge siden vant fra Bondearbejdet. 
Han gik saa og spekulerede paa, hvad han nu skulde tage sig 
for. Saa kommer han ind i noget Krat og noget Skov, og som 
han nu gaar og tnker paa det, saa kiger han op til Treeerne, 
om det ikke var det bedste, en gik hen og hwngte sig selv. 
Altsaa gaar han og ser Trxerne efter, om der ikke skulde veere 
R, der var passende og vwrd at hwnge sig i. Da kommer der 
en Mand tu ham, og han spörger om, hvad han gik og grundede 
paa. Saa fortwller han, hvem han var, og hvad han havde i 
Sinde, det var nok det bedste, en kunde tage sig for, at hfflnge 
sig selv. „Det skal du ikke gjore," siger den anden, „det er 
ikke rart at hxnge sig, du kan komme tu at tjene mig." Ja, 
det vidste han snart ikke, hvad han skulde svare tu. „Hvem 
er du?" Ja, han var Fanden, „har du ikke bort sige af den 
Mand?" Jo, det havde han da nok, men ham havde han ikke 
saadan videre Lyst til at tjene. » Ja, a vil heller slet ikke have 
noget Arbejde af dig, men du skal blot i syv Aar gjore, ligesom 
a siger, og i den Tid vii a saa forsolde dig med Penge. Vend 
dig om," siger Fanden. Soldaten vender sig om, og nogle 
Skridt fra ham staar der en vx1dig stor Björn. Han faar 
Bossen til Kinden, og den var ladet med Kugle, saa han Inger 
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lige strags Björnen ned. »Du er en Karl," siger Fanden, „du 
er ikke ned, det kan a lide." Fanden han giver sig öjeblikke-
lig til at ftaa Björnen og faa Skindet af den. Han fomlede det 
og gned det imellem Handerne, og han blev ved saa lnge, til 
det var, som et Skind skal vare, naar en har sendt det hen og 
faaet det dannet, det var altsaa ikke raa langere. Derefter 
lagger han Skindet sammen og lagger det ned ved sig, og saa 
siger han igjen: „Naa, hvad siger du saa til det, skal vi saa 
have Akkorden gjort?" — „Ja, lad mig hore Betingelserne," 
siger Soldaten, eder maa nok vare Betingelser ved saadan en 
Akkord." — Ja,"„ 	siger han, „det er der ogsaa , og de lyder 
saadan: Dersom du gaar ind paa at tjene mig, saa skal du 
trakke af alle dine KlEeder, og saa syer a dig ind i dether 
Björneskind. Det skal du gaa i i syv Aar, og i den Tid da 
maa du hverken vaske dig eller kjaemme dig eller klippe dit 
Haar eller Skjag eller dine Negle, og du maa ikke bede dit 
Fadervor. Kan du holde dig det efterretteligt, saa maa du faa 
en Pung, som du aldrig kan tömme, og du maa anvende 
Pengene, lige hvordan du vil. Du maa baade hore og svire og 
spille Kort og kort sagt bruge dem til alt, hvad der skal Penge 
til. Men overtrader du de Forbud, a har navnet dig, blot en 
eneste Gang, saa skal du hore mig til. Holder du dig det derimod 
efterrettelig, saa maa du vare fri, naar de syv Aar er gaaet.” — 
„A gaar ind paa Akkorden ," siger han. Ja,„ 	saa trakker du 
af KlEederne ,” og saa syede han ham ind. » Nu om syv Aar 
nöjagtig saa modes vi her igjen , og der maa ikke mangle en 
Minut." 

Fanden gaar, og Soldaten var nu paakladt. Han keg til 
sig selv og tykte, det var en forfardelig On, han nu var bleven. 
Det var besvEerligt for ham, isar i den forste Tid, at komme 
til Folk eller i Nterheden af dem og faa noget Mad, for de var 
jo radde for ham, alle dem, der saa ham. Han satte jo efter 
at komme til de allerfattigste Folk, dem kunde han bedst faa i 
Tale, og alle dem, han kom til af den Slags, dem gav han 
Penge, for han havde jo faaet Pungen, der ikke kunde blive 
tömt. Saa kunde de nok forstaa , han var ikke saa slem, som 
han saa ud til, og da de blev kjendt med barn, saa gav de 
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ham Mad, og han gav dem Penge for det, og mange flere, end 
de skulde have. „I skal ingen andre Ting give mig for dem," 
sagde han, „end bede jeres Fadervor for mig." 

Nu gik der jo Rygter af den Mand baade vidt og bredt, og 
han fik ikke anden Benxvnelse end Björnemanden. Han blev 
ved at rejse omkring og rejste Landet igjennem og korn rundenom 
tu alle Smaafolk , og der kom ogsaa mange tu ham for at se 
ham. Saadan rejser han om i fire Aar, og nu var over den 
halve Tid gaaet , og han havde ikke brugt Penge uden tu Mad 
og en enkelt Gang tu Nattelosi, for han blev gjwrne vist ud i 
en Kobaas eller et Boskammer. En Del Penge havde han jo 
ogsaa givet 

Saa tmffer det, han kommer tu en Kro paa en noget 
ukjendt Egn, og der kommer han ind og vii blive, han var ikke 
for at gaa lwngere den Dag. Han trffiffer nu Kromanden og 
spörger ham, om han kan blive der. Ja, han siger da ja, hvis 
han vilde tage tu Takke med en Bosseng eller med at ligge i 
et af Udhusene. Saa kjober han sig en tarvelig Aftensmad og 
skal da vises tu Sengs. Kromanden gaar selv med ham derind 
og viser ham Sengen. Dether Kammer grffindser nu tu Stalden, 
hvor de havde deres egne Heste, og da han havde ligget en 
bitte Krumme, saa horer han, der var noget, der snakkede ude 
i Stalden, og han kunde sagt Imre, hvad de sagde, da Kammeret 
blot var skilt fra med Brwdder. Det var en wldre Mand, der 
snakkede med Staldkarlen og klagede sig saa jammerlig tu ham. 
Han var saa meget forfkrdelig fattig, og Kromanden havde 700 
Daler tu Gode hos ham, men dem havde han sagt barn op, og 
nu skulde de betales, men han kunde ingen Steder gjore Laan, 
og nu var han nadt tu at skulle fra Stedet, og han vidste ikke, 
hvordan det skulde gaa, og var helt fortvivlet. „Kan du ikke 
faa Kromanden tu l at lade Pengene staa?" siger Staldkarlen, 
„han er jo ingen Forlegenhed i." — „Ja—a, a har snakket 
med barn, men der er intet at gjore' ved det, a skal fra 
Stedet." 

Saa. rejser Björnemanden sig og linder Dören og kommer 
ind tu dem. De bliver forskrfflkkede, for de vidste jo ikke, han 
var der. „Ja, undskyld, a forstyrrer jer," siger han, „men a 
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horer, du er i Forlegenhed for Penge, dem kunde a gjarne 
hjcelpe dig med." De kiger til ham, og den fattige Mand saa 
paa ham og saa ham ind i Öjnene. De var nu gode nok, men 
ellers saa han forfardelig ud. „Hvor boer du?" siger Björne-
manden. Ja, han sagde barn det, det var ikke saa svar langt 
fra Kroen. » I Morgen skal a komme og fly dig Pengene." Den 
anden var i en saadan Forlegenhed, saa han betankte sig ikke 
paa at indlade sig med ham. 

Björnemanden gaar saa ind og lagger sig igjen, og om 
Morgenen fik han noget at spise og betalte, hvad han havde 
fortart, og saa gik han for at finde denher Mand. Han stod 
udenfor Huset og huggede Pinde i Stykker til Brandsel, og 
saa kommer Björnemanden og hilser: „Nu kommer a, som a 
lovede dig i Aftes." Han byder ham indenfor. Denher Mand 
havde tre Dötre, de to aldste de vavede, og den tredje spolede. 
„Naa," siger Faderen til dem, „der er den Mand, der lovede 
mig Penge i Aftes, kan I varte ham lidt op." — „Nej, paa 
ingen Maade," siger han, „a har spist og drukket i Kroen." 
Han faar saa Pungen op giver dem hver Skilling, de skyldte 
Kromanden. „Saa skulde vi vel have nogle Papirer oprettet," 
siger den fattige Mand. » Nej aanej , dem Penge giver a dig." 
Manden bliver helt betuttet over det, te han vilde aldrig have 
dem igjen. 

»Er det dine Dötre, de tre Piger?" — »Ja, det er." — »Da 
har du ellers gode Raad paa dem, du kunde gjwrne lade mig 
faa al af dem. A har ingen Kone og kunde nok faa i Sinde 
at ville gifte mig en Gang." — »Ja, saamand kunde a saa, men 
det skal da vare en frivillig Sag, om nogen af dem vii have 
dig." — » Ja, naturligvis skal det vare 	siger Björne- 
manden, og han henvender sig saa til Pigerne. Nej, de to 
teldste vilde da ikke have med ham at gjore, det vidste de da 
Redelighed paa. Men den yngste derhenne ved Spolerokken, 
hun var saa bly og skamfuld , og saa siger hun til Faderen: 
»Ja, saa vii a tage ham, for det han har hjulpen dig, det maa 
vare en god Mand, ellers havde han ikke givet dig saa mange 
Penge." Björnemanden horte ikke ret, hvad hun sagde, men 
saa fortalte Faderen ham det. »Ja, a vii saamand ikke have 
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dig i Dag, min Pige, det skal vwre om tre Aar fra i Dag af, 
saa skal a komme igjen. I den Tid kan a forandre mig, og du 
kan ogsaa, og det kunde vaere, vi kunde ikke ret kjende hin-
anden. Men saa har a her en Ring, den vii a brwkke midt 
over, og du faar det ene Stykke, og a det andet. Naar vi saa 
modes, kan vi kjende hinanden paa dem, for de maa passe 
sammen." Hun tog jo ogsaa mod dether Stykke Ring. „For 
det du nu er min lille Kjwreste ," siger han igjen, „saa vii du 
nok hver Morgen, naar du rejser dig, og hver Aften, naar du 
lfflgger dig, bede dit Fadervor for mig?" Ja, det vilde hun da 
saa hjaertensgjeerne. Han beder saa Farvel, og den fattige Mand 
takker ham, for det han havde hjulpen ham. Ham beder han 
ogsaa om at bede et Fadervor for sig. 

Saa gik Björnemanden. Ni drillede de to Piger den yngste 
for den Kjwreste, hun der havde faaet sig, men hun tröstede sig 
med, det var ikke noget slet Menneske, naar han vilde have et 
Fadervor heden for sig. 

Der gaar saa tre Aar tu. Björnemanden han stiller paa 
Pladsen tu l Tiden, og Fanden han kom. „Nu har a vist opfort 
mig. som vor Akkord var." Ja, det kunde han ikke sige andet 
end ja fil. „Men du har gjort vffirre end det; du har ost alle 
mine Penge ud ffi at gjore Fattigfolk godt med, det har a 
ikke heden dig." — „Du har heller ikke forböjen mig det," 
siger Björnemanden. -- „Ja, det kom a ikke i Tanker om, men 
du har endda gjort vwrre end det, du har fyldt Himmerig saa-
dan med Fadervorer, te det er uden al Ende, og du har faaet 
andre tu at bede for dig, det har a ikke givet dig Lov tu." — 
„Du har heller ikke forböjen mig det." — „Ja, det kunde a 
ikke komme i Tanker om." — „Nu har du at fore mig af den 
Björnehud og gjore mig ren," siger Soldaten, „saa er vi kvit." 
Det maatte han jo g og gal var han. 

Naa, saa blev han altsaa Fanden kvit, og nu skulde han 
tu l det paa en anden Fason. Han havde rystet en hel Del 
Penge af Pungen og flyet tu l en og anden, der havde lovet at 
gjemme dem for ham, tu l han kom efter dem. Saa gik han tul 
en Plads, hvor der var nogle af hans Penge, og fik ordentlige 
Klxder, og fik sig hdet, saa han kom tu at se ud som et an- 
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det Menneske. Han kjöbte sig ogsaa en pan Vogn og et Par 
gode Heste, og saa vii han nu hen tu l hans Kjareste. 

Altsaa kommer han kjorende dertil, og den gamle, hendes 
Fader, stod udenfor. Han kunde ikke kjende ham, og Soldaten 
han beder Goddag og spörger, om han kan faa en Spand Vand 
tu l 'hans Heste, for han havde kjort langt, og han vilde ogsaa 
godt have noget Foder tu l dem og noget at spise selv. „Ja, 
Kroen er ellers ikke saa langt herfra, men du kan godt faa det, 
dersom du vii tage til Takke." Jo, det vilde han godt, og han 
kommer ind. Pigerne de sidder og vaver og spoler som seed-
vanlig. Saa kommanderer Faderen dem tu l at skjare noget Mad 
tu l ham. „Det er da en pan Mand," siger de to aldste tu l hver-
andre, og de gaar hen efter Maden, men den yngste bliver 
siddende. Saa dakkede de et Bord for ham. „Er det dine 
Dötre alle tre?" siger den fremmede. Jo, det var. „Du har da 
gode Raad paa dem, det er sart, du ikke har faaet dem gift, 
er de ikke forlovede?" — „Nej, ikke andre end den yngste," 
siger Faderen. „Det var da markeligt, hvor lange er det 
siden, hun blev forlovet?" — „Aa, i Dag er det tre Aar siden." 
—Har han saa ikke vret her siden?" — „Nej, han har 
hverken ladet hore fra sig eller er selv kommen." — „Han maa 
have forandret sig meget i den Tid," siger Soldaten, „du kunde 
vel ikke kjende ham igjen, hvis han kom?" — „Jo, det tror a 
nok," siger Pigen, „og han skal nok komme." — „Hvad Kjende-
marke har du da paa ham?" — „A har en halv Ring," siger 
hun, „og han har den anden halve, for han har breekket den i 
Stykker, inden han rejste." — „Saa kan det ikke vare andre 
end mig," siger Soldaten, „for a har den halve Ring." Huu 
kom saa frem med den anden Halvpart, og de passede godt 
nok sammen. Nu blev hun saa glad, te hun nar havde be-
svimet. Hun tog ham om Halsen og kyssede ham, og han var 
ogsaa glad ved hende, men begge de andre Sostre de surmulede. 
Der var nu intet at bie efter, de skulde have Bryllup snarest 
mulig, og de blev sammenskrevne ved Preesten, og der blev 
lyst for dem. Men Sostrene var saa gale, te der var ingen 
Ende paa det. Bryllupsaftenen gik de ud og blev henne. Da 
det saa blev Sengetid, gik Brudgommen lige udenfor Huset, og 
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da kom Fanden og grinede ham op i Ansigtet og sagde: „Ser 
du, a blev endda ikke narret, a fik to i Stedet for en." Soldaten 
kjendte nok hans Fjs og undrede over den Snak. Men om 
Morgenen da savnede de Sostrene. Saa skal de til at lede 
efter dem, og det varede ikke Inge, inden de fandt dem, for 
de hffingte paa lige Side i to Trer tt ved Huset. Björne-
manden kjöbte saa noget mere Jord ind tu Stedet , og siden 
boede han saa der med hans Kone og hendes gamle Fader. 

(Fortalt af Huskone Ane Marie Nielsdatter, Egsgaard Mark, 
Ringive Sogn, Vejle Amt.) 

Den gamle Kone, der har fortalt mig dette iEventyr,  , har 
bevaret en overordentlig stor Masse af disse i sin Hukommelse. 
Af denne ene Kilde har jeg ost mindst 39 forskjellige iEventyr 
foruden en hel Del Sagn og Viser og andre Folkeminder,  , og 
det er da en utrolig strk Hukommelse, denne Kone har, parret 
med en rig Begavelse i mange andre Retningen Hun kan be-
tegnes som ret et Hedens Barn, da hun har fxrdedes paa 
Heden al sin Tid, ligesom hun ogsaa nsten alle sine Dage 
har vret i yderlig fattig Stand, og kan da i fuldeste Maal 
siges tillige at vwre et A rb ej det s Barn. 

Uwgte falt af en meget fattig Moder kom hun ud at tjene, 
da hun var i sit niende Aar, og maatte blive ved dermed , til 
hun blev gift. Hun er fodt 1836 i Norup Sogn, der den Gang 
laa i Skjellet mellem Österegn og Vesteregn . mellem Hede og 
frugtbart Land. Nörup og Randbol (med den store Randbol 
Hede) danner jo et Pastorat, og i Nörup var der i hendes Barn-
domstid endog ret betydelige Hedestrkninger. I samfulde otte 
Aar tjente hun hos Jens Kristensen i Sodover, der efter hendes 
eget Udsagn var en udmwrket Mand , som hun har meget at 
takke for, da det var ham, der gav hende Syn for meget af 
det bedste i Livet. 

Allerede i sin tidlige Barndom var hun hjemme i YEventyr-
verdenen og lyttede med stor Opmeerksomhed til de mange 
Historier, der den Gang gik fra Mund til Mund. En gammel 
Invalid fra Franskertiden og Napoleons-Krigen var udmffirket god 
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tu at fortalle ej alene om sine Krigsoplevelser, men ogsaa var 
han en ypperlig Kilde paa /Eventyrets Omraade. Ham lade 
Ane Marie meget af. Han henlevede sine gamle Dage som 
Fattiglem i Sognet. Ogsaa mange andre horte hun fortalle 
Aventyr,  , men alle hendes Kilder stammer fra Nörup, da alt 
det, hun kan fortEelle, er hort i Barndoms- og Ungdomstiden, 
slet intet har hun lEert af den Slags, siden hun blev gift, da 
Livet korn tu at tage saa haardhandet paa hende, og da Sliddet 
for det daglige Brod blev saa haardt, at Tanken om alt andet 
maatte vige. Som vogsen blev hun kjendt med en Karl fra 
Aast i Lindeballe, og 23 Aar gammel blev hun gift med ham. 
Den Gang tjente hun et Sted paa Engelsholms Mark, og de 
blev viede af Pastor Sveistrup i Nörup. Det nygifte Par havde 
allerede udset sig et Hjern. Det laa ude i R ingiv e Sogn aller-
vestligst i Sognet -lat ved Sonder-Omme Sogneskjel, altsaa ude 
i den rigtige vilde Hede. Der var endnu intet Hjern at bosatte 
sig i, det var kun et Stykke Hede, de havde kjöbt. Det skulde 
vare billig Jord, da ingen af dem havde Penge, og derfor 
maatte de saa langt ud. Egsga ard Hede var den Gang al-
deles uopdyrket, og de kjöbte saa 86 'fonder Land for 450 Daler, 
altsaa omtrent 10 Kroner for en Tonde Land. Men det var 
ikke saa ringe Jord, og der var Fremlidsmuligheder. Her fik de 
nu et lille Hus stillet op midt i Lyngen at bo i for at faa Tag 
over Hovedet, og begyndte saa med god Fortröstning at tage 
fat paa Opdyrkningen. Men da der i Forstningeg aldeles intet 
avledes, nodsagedes Manden jo tu at gaa ud paa Dagleje for at 
tjene lidt tu Foden, medens Konen sled i det derhjemme. Ja, 
det var i Sandhed en sur Tid. Saa korn Ulykken, uden at de 
anede det, idet en Brond, som han var ved at faa kastet, skod 
sammen om ham, og nu var hun Enke med to smaa Börn. 
Det blev yderst trange Tider for den stakkels Ane Marie, hun 
sad nu der paa den vilde Hede i sort Armod. Det ene af 
Börnene, Sönnen Kristen, tog SvigerforEeldrene, der nu boede i 
Grene Sogn, tu sig, og sin gamle Moder, der var Fattiglem paa 
Nörup Sogn, fik hun ud til sig for at passe sin lille Datter, 
mens hun var borte fra Hjemmet. Hun var nemlig nu nodt 
til selv at gaa i Dagleje — og der var langt tu Naboer der ude 
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i den Tid — for at faa Folk tu at plöje lidt for sig og faa lidt 
Avi i Jorden. 

Efter saa at have siddet Enke i halvfjerde Aar giftede hun 
sig igjen og har med den anden Mand haft fire Börn. Efterhaan-
den blev saa Heden dyrket op, og de fik mere Husveje. Nu er 
der tre Huse, og det er i det hele en rigtig rar Ejendom. Men 
Manden er i Tidernes Lob bleven en sr én, og jeg har da ikke 
talt meget med ham. Da jeg var der, forestillede han at veere 
meget svag, saa han ikke kunde taale at komme op af sin 
Seng inden henved Middagstid. Men han spiste udinxrket godt, 
og jeg antager, det neermest var en sjffilelig Sygdom , han led 
af. Som Folge deraf fik han ikke meget udrettet, og neesten 
alt Arbejde baade ude og inde hvilede paa Konen og isr den 
vogsne Datter, der var hjemme — Sönnerne var forlffingst 
komne bort fra Hjemmet. Men Datteren var ogsaa udmwrket 
dygtig og paapassende tu alt Arbej det og ligefrem beundrings-
vaardig i Sliddet for de gamle. Der var den Gang Tale om, at 
en af Sönnerne skulde tage hjem og overtage Ejendommen, da 
Kvinderne ikke i Lwngden kunde holde det gaaende, men Man-
den vilde ikke — egensindig som han var — gaa ind paa 
dette. Marken var bleven forsömt, og Kornet kunde ikke en 
Gang blive saaet eller höstet i rette Tid. Men efter hvad jeg 
senere har hort, maatte han dog tu at gaa ind paa den Ord-
ning, og saa kom de gamle paa Aftffigt. 

Mange andre Bople er der nu blevet paa den Hedestrwk-
ning, og store Stykker af Heden der ude er blevet dyrket op 
og blevet tu frugtbar Agermark, saa hele dette Strog ser nu 
meget tiltalende ud. Men det horer jo endnu tu de mere af-
sides Egne. 

Den 	ldste Sön Kristen gjorde jeg Bekjendtskab med i en 
Postvogn mellem Herning og Ringkjobing. Jeg kom i Samtale 
med ham, og han fortalte mig om sin Moder. Han kjendte mig 
af Navn og sagde, at hun kunde fortwlle mange äventyr. Det 
forte da til, at jeg meget stffirkt opfordrede ham tu at skrive 
nogle op af hendes äventyr, hvad han da ogsaa gjorde, men 
han har aabenbart gjort det efter Hukommelsen, da han jo 
havde hort hende fortmlle dem tit, og ikke i Hjemmet hos hende. 



BJÖRNEMANDEN. 	 465 

Paa den Maade fik jeg sendende fra ham et Stort Ihefte, som 
han havde skrevet op, og meget deraf blev trykt dels i „Skatte-
graveren" og dels i „Danske Folkexventyr". Fire af hans 
Eventyr blev liggende utrykte. Men jeg fik jo Lyst til selv at 
gjste Moderen, og det viste sig da, at hun kunde langt mere, 
end jeg anede. Jeg var der nu i en tre Dage, laante den vogsne 
Datters Seng at ligge i om Natten, spiste sammen med Familjen 
af fxlles Fad og naaede da at faa optegnet 29 IEventyr foruden 
en hel Del mere. Siden har jeg besögt Kristen Egsgaard, Sönnen, 
et Par Gange i V ej s tru p, hvor han boer, og hvor nu Sosteren 
ogsaa er, da hendes Hjmlp der var bleven nodvendig, efter at 
Broderen var bleven Enkemand. 

Ane Marie er ret en klog gammel Kone i dette Ords gode 
Betydning. Det er en sand Nydelse at sidde og hore paa hendes 
Tale, besindig og rolig som den er. Erfaren Kone er god at 
gjxste, og man mwrker snart, at hun paa en gudhengiven Maade 
har vidst at föje sig til Rette under de slidsomme og trange Kaar, 
hun har levet i, og ikke mindst de sidste Aar. Hendes Maade 
at fortlle paa er ejendommelig. Ordvalget er sikkert, og hun 
forstaar at Ungsle Tilhorerne. Jeg fik hende fotograferet sam-
men med rnange andre i Sommeren 1895, da jeg med en 
Fotograf vandrede derud paa min Fod og tilbage samme Aften. 
Vi havde det Held paa Vejen at se en Lygtemand fwrdes syd 
for Landevejen ude i en Mose, og lagde os ind i Tosby Kro om 
Natten. 

Det er lange A fstande der ude i Heden. Ane Marie og 
hendes Familie havde 1 Mil tu l Kirke, og nrmeste Kjöbstad er 
Vejle, hvortil der er mindst 41/2  Mil. Nu er der som bekjendt 
bygget en ny Kirke i Filskov i Sonder-Omme, og dertil er kun 
en Afstand af en halv Mil eller saa. 

Festskrift tu l H. F. Feilberg. 	 21 



KORSKILDE OG HOVSTED 
AF 

HENRIK USSING. 

I Erritso ved Frederieia 1  er der et Sted i Byens vestre Del, som 
kaldes Kor sk il d e. Stedet er lavt og sumpet, og der valder en 

Kilde op nogle faa Favne Nord for Gaden. Medens Gaardene i Byen 
ellers ligger eller har ligget tt, er dette Sted ikke blevet bebygget, 
fordi det var for fugtigt. — Der har altid staaet en stark Uhygge 
over Stedet; der gik Smed, sagde man, og man skyndte sig der 
forbi i morke Aftener. I de senere Aar er der foretaget en Del Grav-
ninger i og ved Kilden, og derved stodte man paa en umaadelig Mangde 
Dyreknogler, i Lassevis. Jeg lod en Del af disse Ben bestemme, og 
det viste sig at vare af vore alrnindelige Husdyr, Hest, Ko, Faar og 
Svin. Disse var imidlertid alle langt mindre og spinklere, end af Hus-
dyrene nu til Dags; jeg saa den i et Vidnesbyrd om, at de maatte vare 
fra en ret gammel Tid, da Husdyrene var meget mindre end nu. Jeg 
satte mig i Forbindelse med Nationalmuseet, og dette lod foretage en 
Gravning, der imidlertid ikke forte til stort Resultat; en enkelt Kultur-
genstand kunde henfores til 16de Aarh. — Det forekommer imidlertid 
mig, at der er en Mulighed for, at vi her har et Minde fra langt 21dre 
Tid. Det er en besynderlig Ting, at man har henkastet alle disse 
Knokler i denne Kilde. I hvad Hensigt skulde man pre det? Man 
kunde tanke paa, at det var hele Aadsler, man havde kastet derned, 
begravet dem der efter en Kvagpest el. lign. Men et saa vandholdigt 
Sted lige op ad Bygaden var dog vel snart det Sted, man allersidst 
vilde valge til Rakkerkule. — Dernast er Stedets Nava og Folketroen 
om Stedet markeligt. Navnet maa sikkert tyde paa, at der 'har vret 

. stulet et Kors op ved Kilden. Og det maa vel snarest vare sket i 
Middelalderen, og Korset maa vel vare stulet op, fordi der var en 
sarlig Tro benyttet ta Kilden. Skulde denne Tro og de gamle Knogler 
ikke have noget med hinanden at gåre? — 

1  Jf. Forf.s „Stednavne i Erritso Sogn (Danske Studier 1905, 15711). 
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Der er nu Vidnesbyrd om, at man i hedensk Tid kunde ofre, 
ved at kaste Offeret i en Kilde. Og det er da maaske en Omsteen-
dighed af Betydning i denne Sammenheeng, at der paa den modsatte 
Side i Bygaden, omtrent paa det narmeste Sted, hvor det var muligt 
at bygge, indtil for godt et halvt Hundrede Aar siden laa en Gaard, 
der hed Hovsted. Hovsted svarer tu l det gl: islandske Hofstakr, der 
var Navnet paa flere Gaarde, hvor der fandtes et Hov; saaledes blev 
der af en Mand, der kaldtes Hof-Hallr, ved Torskefjorden bygget en 
Gaard med et Hov, der kaldtes Hofstakr. Og Thorolf Mostrarskegg 
opforte paa Snefjaldsnas et Hofstakr. — Her i Landet findes f. E. et 
Hovby ved Fakse, som man mener har sin Oprindelse fra et hedensk 
Hov. Ogsaa der findes en hellig Kilde. — Forklaringen paa de gamle 
Husdyrben i Kilden, paa den Uhygge , der i Folketroen hviler over 
Stedet, paa Stednavnet Korskilde og paa det i umiddelbar Narhed 
liggende Hovsted kunde da vare, at der her i Oldtiden har vret et 
hedensk Hov, at Offerdyr, hele eller Dele af dem, er blevet kastet i 
Kilden, at Stedet derfor i kristen Tid har bevaret noget af sit helige 
— eller maaske uhyggelige — Prag, og at man af den Grund har 
opstillet et Kors der, enten for at fremhave dets Hellighed eller for 
at besvarge Stedets onde Aander. — Storre Sikkerhed vil denne Gis-
ning kunne faa, naar vi faar vort Stednavnestof grundigt undersogt, 
og det saa viser sig, at der ogsaa andre Steder end i Erritso og Hovby 
i Narheden af Stednavne med Hov findes helige Kilder eller Kors-
kilder. 

• 

3l* 



HODDE OG TISTRUP I GAMLE DAGE. 
(BRUDSTYKKE1) 

AF 

POUL BJERGE. 

Der var, som vi har Ilfart, ikke mange Menneskeboliger 
i gamle Dage, og de der var, de var smaa og lave og 

tarvelige efter vore Forhold. Man maatte bukke sig, naar man 
skulde ind ad Degen, saa lav var den. Man maatte ogsaa late 
Benene, Dortrinnet var hojt. Indenfor var der Lergulv og Bjlke-
loft. Var man nogenlunde velvoksen, saa kunde det nok hwndes, 
man maatte bukke Hovedet, naar man gik under Bjwlkerne. Vin-
duerne var smaa, Glasset ofte gront, og det var indfattet i Bly. 
Dorene i Stuerne var af Braedder eller Fjw1; de lukkedes med 
en Klinke, men kom vi ud i Udhuset. kunde de ofte vwre lavet 
af Halm og klovede Vidier, det vii sige lavet, ligesom man lavede 
Bikuber eller Kurve. Og saadanne Dore blev hwngt i Leder 
eller Vessen; det er Madpiben af Dyrene, som man tog naar 
man slagtede, og gjorde i Stand til det samme. 

In d b o var der ikke meget af. Konen bragte en stor Ku-
velkiste til Huse, og Manden gerne en. Den i havde man sine 
Klwder og Sager. I den ene Ende af dem var der en Leddike, 
et Rum tu Smaasager. Saa havde man Bord og Bnke; de 
var gerne faste. Bordet kom dog tidlig los, Brenkene har vret 
fast endnu til vore Dage. Saa var der et Par Halmstole og 
Alkovesenge. Det var en Del af Stuen, der blev skilt af med 

1  Af et Foredrag ved Modet i Letbwk Miles Lund 17de Juni 1909, 
afholdt af ,Historisk Samfund for Ribe Amt'. Stykket vii senere blive 
trykt fuldstwndig andensteds i lidt wndret Form. 
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Bradder. Det blev fYldt forneden med Lyng, ovenpaa med 
Halm og der ovenpaa igen Dynerne. Der var et Par Skodder 
til at skyde for hver Seng. Det var saa nemt om Morgenen. 
Naar man stod op og havde travlt, saa skal man Skodderne 
for, og Stilen var i Orden. Inde i Alkoven hang der ofte et 
lille Skab. Her gemtes Papirerne, Skalet paa Gaarden, maaske 
et Par Solvskeer, og, hvis man havde Penge, havde de ogsaa 
Plads der. Man havde intet Uhr. I Vinduet havde man en 
Skure, saa man, naar Solen skinnede, kunde se, naar det var 
Middag. Somme havde ogsaa et Timeglas. Naar der skulde 
bages, skulde man hen at laane dette, for man skulde vide, 
hvorlange Brodene skulde staa i Ovnen. 

1 Stuen var der aaben Skorsten. Om Vinteraftnerne blev 
der saa brandt Lyseklyne. En maatte sidde og pirke i dem for 
at faa dem til at lyse. Rundt om sad Folkene og arbejdede, 
Konen spandt, Pigen maaske ogsaa, Karlene kartede, snoede 
Simer og lignende. Naar de saa var fardig og skulde have 
Nadver, satte de sig omkring Bordet. Pigen tog en Lysepind, 
det var en Spaan eller Splind udklesvet af Mosetra, tandte den 
ved Tiden paa Skorstenen og sad med den i Haanden. Naar 
Nadveren var spist, og den sidste havde lagt sin Ske, saa --
Puuh! saa blastes Splinden ud. Kom der fremmede, kunde 
man vare lidt flottere, saa teendte man Lampen. Den var af 
Jeern med dobbelt Skaal, den ene under den anden. I den 
overste var der Tran og en Vage af Sivmarv. Den underste 
Skaal var tu at optage den Draabe, der kunde dryppe fra Vagen 
der maatte ligge ud over Kanten i den «erste. Og naar man 
fik den Lampe tandt, saa var det helt festlig. 

Siden fik man Skorstenen lukket mod Stuen, og en stor 
Bilaggerovn kom i Steden. Og saa maatte man have Lampen 
hver Aften. Og kom der fremmede, drev man det maaske saa 
vidt, saa man tandte et Tallelys. Den aabne Skorsten fik sin 
Plads i Kokkenet. Indboet blev ogsaa lidt rigere. Konen kom 
til Huse med en Dragkiste, Manden maaske med en Chatol. 



DANSK FOLKEMINDESAMLING 

AKTSTYKKER OG FORTEGNELSER. 

Da stulet til oprettelsen af Dansk Folkemindesamling er udgået fra 
H. F. Feilberg, vii det vxre rimeligt at meddele den förste offi-

cielle redegörelse for den i dette festskrift, som vidnesbyrd om hvad 
der er tiltxnkt med den og hvad der hidtil er nået. Redegörelsen 
består i aktstykker og fortegnelser og er tillige twnkt som vejledning 
for dem der arbejder med samlingen. 

1. Ansegning fra H. F. Feilberg og A. Olrik om oprettelsen 
af Dansk Folkemindesamling (1904). 

Vi underskrevne tillader os herved for det höje ministerium at 
fremfore »sket om, at den »Dansk Folkemindesamling", der i hen-
hold fil bevilling på indevxrende års finanslov skabes på 141. Bibi., 
fremtidig får en ordning og arbejdsmåde, hvorved ikke blot de allerede 
eksisterende mindre samlinger forenes i den, men den tillige fores 
videre frem imod det mål at blive et fuldstwndigt musaeum for alle 
optegnelser fil dansk folkedigtning, folketro og folkeliv. 

Overall i Europa udfoldes der nu den störste virksomhed for at 
optegne og granske de minder fra en svunden tids twnkemåde, som 
vor tids stEerke samfundsomdannelser er ved at udslette, idet forsk-
ningen ad disse veje kan nå tu samfundslag, hvis åndelige liv ellers 
kun 	er sparsomt kendt, og tu l kulturformer, der er teldre end de 
historisk kendte. Danmark indtager en saerdeles hxderlig plads blandt 
de lande, der har arbejdet herfor. Allerede for århundreder siden, da 
folkeoverleveringer ellers var foragtede, fandtes her samlere og ud-
givere af vore folkeviser. I Svend Grundtvig har vi haft en forsker, 
der stod på höjdepunktet af sin tids virksomhed, og hvis rige og vel-
ordnede samlinger danner en ypperlig krne, hvorom det senere til-
vejebragte stof kan samle sig. Nu foreligger der på private hwnder 
flere, fil dels store og righoldige samlinger ; det gwlder om, at man i 
rette tid har en fast plan, hvorefter det stxrkt voksende stof kan ind-
ordnes, så at det kan komme vor fortidsforskning tu gode på den 
overskueligste og den for benyttelsen hensigtsmxssigste måde. 

Men en sådan samlings vrdi beror ingenIunde blot på det viden-
skabelige arbejde, der göres indenfor dens vxgge. Den bör tillige 
uophorlig stå i forbindelse med meddelere ude i folket, navnlig i den 



ANSOGNING OM SAMLINGENS OPRETTELSE. 	 471 

förste menneskealder: det gwlder at samle, medens der endnu er 
mundtlig overlevering; mindet 'om fortiden svinder år for år med 
rivende hast. Men netop ved at ordne materialet under ett, får man 
öje for hvad der endnu mangler, og kan endnu i den elfte time serge 
at bale derpå. 

»Dansk Folkemindesamling" bör altså for så vidt få en forskellig 
karakter fra de andre händskriftsamlinger og nwrme sig til vore na-
tionale muser: den skal ikke blot bevare det modtagne, men den 
skal også frelse det spredte fra undergang, og dens ordningsarbejde 
skal tjwne som led i den videnskabelige folkemindeforskning. Tillige 
skal den virke fremmende på forskningen ved — under de former 
som dertil vii findes egnede — at stille videnskabsmwnd i et mere 
umiddelbart forhold fil stoffet, end det kan finde sted under den Ked-
vanlige biblioteksbenyttelse. 

Om samlingens virksomhed har vi fort indgående forhandlinger 
med overbibliotekaren ved Det store kgl. Bibi., hvis udtalelser om 
sagen medfolger. 

Efter den i faellesskab lagte plan vii samlingens drift kunne foregå 
med enestående •billighed. Udgifterne fil »Dansk Folkemindesamlines 
konservering tnkes stadig afholdte af bibliotekets swdvanlige budget, 
ligesom samlingen selvfolgelig vii finde ypperligt husrum i den nu 
snart fwrdige nye biblioteksbygning. De videnskabelige arbejder inden-
for samlingen (afskriftsrxkker og udforlige kritiske saerkataloger) be-
tragtes som bibliotekets budget uvedkommende; men vi har al udsigt 
tu l at få offenlige institutioners stotte hertil. Endvidere forventer vi, at 
staten vii stotte folkemindearbejder af forskellig art på samme måde 
og i lignende omfang som hidtil, ved bevillinger på finansloven eller 
af ministeriets rådighedssum; men vi «sker, at sådanne bevillinger 
ved alle passende lejligheder må gives på det vilkår, at udbyttet af 
arbejdet kommer samlingen tu gode. Den eneste nye udgift tu l »Dansk 
Folkemindesamling" vii da vxre en lönning tu l dens forstander; og 
selv denne udgift vii, som vi snart skal göre rede for, under visse 
forhold atter kunne ophore. 

Med hensyn III forstanderpladsens besttelse taenker vi os den 
tildelt medunderskrevne Axel Olrik, da sikkert ingen anden forbinder 
fyldig indsigt i folkeminde-videnskaben og nxrt kendskab til det fore-
liggende materiale med ydre betingelser for at overtage stillingen 1... 
Vi har twnkt, at hvis der oprettedes et professorat i folkeminder — 
således som det nu er sket ved to andre af Nordens universiteter — 
kunde forstanderlönningen inddrages, idet det kunde pålwgges hem 
som embedspligt at drage omsorg for folkemindesamlingen. 

Om fremtidsudsigterne for » Dansk Folkemindesamling" kan vi 
iovrigt oplyse: 	 • 

1 [Her folger en redegörelse for den pågwIdendes okonomiske forhold.] 
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Underskrevne H. F. Feilberg har udstedt en erklraring i testa-
mentform om sin bogsamlings (o. 3000 bind) og sin håndskriftsam-
lings overgang til „Dansk Folkemindesamling". 

Undertegnede Axel Olrik tilbyder at skranke den en del af 
sine samlinger, deriblandt alle förstehåndsoptegnelser af folkeminder, 
og at skranke den alt, hvad han i fremtiden måtte erhvrarve af 
samme art. 

Forfatter Jens Kamps samlinger,  , der nu henstår omhyggelig 
ordnede i 14 kapsler og bind på Kgl. Bibl., vil af os underskrevne 
med samtykke fra hans arvinger blive overdragne til ,Dansk Folke-
mindesamling". 

Forfatter Evald Tang Kristensen har med det formål for öje 
at tilvejebringe en fralles samling renskrevet eller ladet renskrive en 
stor rrakke af sine samlinger,  , for en mindre del med understottelse 
af den Hjelmstj.-Roseneroneske Stiftelse, for den overvejende del på 
egen bekostning. Disse afskrifter (41/2  boghylde) henstår for tiden på 
biblioteket i Axel Olriks vrarge. 

Vi har grund til at tro, at E. T. Kristensen vil stille sig imode-
kommende i retning af at hele hans folkemindesamling, af enestående 
omfang, en gang i tiden indlemmes i samlingen. 

Fra flere andre. folkemindesamlere har vi tilsagn om betyde-
lige bidrag, deriblandt fra fru Kirstine Grundtvig (folkeminder af for-
skellig art i hendes afdode mands pastor Fr. Grundtvigs samling), 
fraroske folkeminder fra dr. J. Jakobsen, og adskillige andre. 

Den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse har i de sidste år 
givet 400 kr. årlig til at tilvejebringe en stor samling raventyrafskrifter. 
Vi nrarer sikker forventning om, at denne vii blive skranket til „Dansk 
Folkemindesamling". 

Som det vii ses af dette, er der blandt de samlere og forskere, 
hvem sagen nrarmest vedrorer, nok af interesse og offervillighed for 
samlingen. Vi häber,  , at staten ikke vii lade det mangle på det be-
skedne helgd) og de få beslutninger, der kreeves tu sagens udforelse1. 

Juli 1904. 	 Allerserbodigst 
H. F. Feilberg. 	Axel Olrik. 

2. Instruks for forstanderen for » Dansk Folkemindesam-
ling", givet af ministeriet for kirke- og undervisningsvrasen 22-12 
—1908. 

1. Forstanderen for »Dansk Folkemindesamling" skal lede denne 

1  [Siden samlingens oprettelse er der gjort de forandringer, 1) at dem 
vedligeholdelse og daglige ordning er opfort med et ~skilt belob på 141. 
Bibl.s budget, og 2) at penge der tidligere har vret udgivet til andre folke-
mindeformål og er blevne ledige, er blevne opforte som en egen bevilling 
til samlingens forogelse (1000 kr. årlig).] 
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samling således, at den kan tjsene som nationalt muswum for vore 
folkeoverleveringer, såvel i henseende til opbevaring som til at vare 
midtpunkt for videnskabelig granskning. 

Samlingen indeholder optegnelser til dansk folkedigtning, folkeskik 
og folkeliv, samt alt der kan tjane til belysning af disse mner. 

Sarlig påhviler det forstanderen: a) at sörge for, at de alle-
rede tilstedevarende hånd skrifter og optegnelser foreligger i velordnet 
og katalogiseret stand, b) at sörge for, at folkemindeoptegnelser i 
privat eje i så stort omfang som onskeligt indgår i samlingen, c) at 
foranledige yderligere optegnelser af folkeminder gjorte efter mundtlig 
overlevering, ved udsendelse af opråb eller spörsmål, ved stotte til 
private indsamlingsrejser, eller på anden måde, d) at tilvejebringe ud-
forlige videnskabelige fagkataloger over de enkelte arter af folkeminder, 
e) at tilvejebringe planmassige rakker af afskrifter eller udtog, om-
fattende enkelt e arter af folkeminder, f) at tilvejebringe et håndbibliotek 
af de for granskningen uundvarligste boger, efter omstandighederne 
med henvisning til de håndskrevne samlinger, g) at give forskere ad-
gang tu så umiddelbar benyttelse af kildematerialet som muligt. 

Samlingen udgör en på sarlig måde ledet afdeling af Det 
kongelige Bibliotek. Overbibliotekaren forer tilsyn med dens biblioteks-
massige orden og vedligeholdelse, samt med dens benyttelse på bi-
bliotekets lasesal; han modtager fra forstanderen en årlig beretning 
om samlingens forogelse og virksomhed, samt stadig meddelelse om, 
hvem der får adgang tå at arbejde i samlingen. 

Forstanderen er ansvarlig for de til samlingen bevilgede midler. 
Han modtager fra ministeriet meddelelse om de personlige understot-
telser, der er givne med forpligtelse til at udbyttet kommer samlingen 
til gode. 

Forstanderen sörger for, at samlingen til visse tider — inden-
for Det kongelige Biblioteks åbningstid — er tilgangelig for viden-
skabsmand. Han selv eller en til samlingen knyttet videnskabelig 
medhjalper skal da vare til stede for at fremtage det »skede og vej-
lede i samlingens benyttelse. 

Under ganske sarlige forhold kan forstanderen tilstede udlån. 
Forstanderen er pligtig til at afgive erklsering om sager ved-

rörende folkeminder, når ministeriet onsker hans udtalelse. 

3. Indholdet af Dansk Folkemindesamling, kortfattet forteg-
nelse (forår 1911). 

Samlingen er ordnet således at den Svend-Grundtvigske afdeling 
allerede har sine endelige numre. Den nyere samling er indtil videre 
kun ordnet således, at hver pakke har sin plads indenfor det enkelte 
års tilvwkst. (DFS 1906, 23 vii altså sige: den 23de pakke af til-
vaksten i 1906). 
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I det folgende betegnes hver pakkes beskaffenhed ved et tilföjet 
bogstav el. ugn.: o originale optegnelser, afskr. afskrifter, u udtog, 
s sfflrtryk eller udsnit, n notitser, kat kataloger, ill illustrationer. 

Når intet andet fremgår af sammenhxngen, er indholdet danske 
folkeminder. 

I, Svend Grundtvigs samling. A. Den egenlige Sven d-
Grundtvigske samling (kobt af staten efter hans dod 1883). 

DFS 1-23 Folkeminder i almindelighed, 1-17 o, 18-23 
flyveblade (18-19 folkeviser, 20-21 blandede og svenske, 22 
danske folkeboger, 23 svenske folkeboger). 

DFS 24-71 Viser. 24-26 gl. visehåndskrifter, 27-28 gl. kat, 
29-33 kat, 34-43 afskr (34-41 „Danmarks gl. folkeviser“ 42 
skxmteviser, 43 yngre viser), 44-63 forarbejder notater afhandlinger 
vedror. „Danmarks gl. folkev." ; 64-64b svenske og norske; 65-
67d isl.; 68-68b fwroske (Sandoyarbök); 69 engelske; 70 Ampere, 
Instructions afskr; 71 Grundtvig, Forelwsning over Nordens middel- • alderlige visedigtning. 

DFS 72-87 Xventyr. 72-72d kat, 73-75 u, 76-87 afskr. 
DFS 88-103 Sagn, tro, skik. 88-89 u, 90-103 afskr (90-

98 sagn, 99-102 tro, 103 skik). 
DFS 104-115 Lege, rim osv. afskr (104-110 lege rim remser, 

111-113 ordsprog, 114-115 gåder); 116-117 isl. gåder rim osv. 
DFS 119-132 Tillfflg. 119-21 Grundtvigs trykte samlinger med 

forfatter-tilföjelser, 122 folkeminder i seldre håndskrifter afskr, 123 
Kl. Gjerding afskr, 124 u, 125-26 Literature of folklore m. m., 
127 n, 128 Cyprianus hskr, 129 gåder (1847), 130 u, 131 sel-
skabssange (o. 1800), 132 jysk ordsamling. 

Jörgen Blochs og Sv. Grundtvigs fxroske arbejder 
(skxnkede af den hjelmstjerneske stiftelse 1889-1905; jf. Arb. for 
nord. oldkyndighed 1882; 357; Arkiv for nord. filologi VI 246). — 
DFS133-150:ForoyjakvxöiI—XVIII; 151-53 Fwrosk ordbog. 

Vedrorende Svend Grundtvigs og Laura Gr.s levned 
(testamenteret af J. Bloch 1910): levnedsskildring dagboger breve. — 
DFS 154-61 vedror. Laura Gr., 162-81 vedror. Sv. Gr. 

II. Nyere samling (forelobig kun ordnede efter indgangsår og 
lobenummcr indenfor dette). 
DFS 1904, 1-36 Folkeminder om fuglene, samlede af Fr. 

L. Grundtvig (t 1904), 1-8 nordiske fuglenavne, 9-36 folke-
minder om fuglene. 

DFS 1904, 37-46 Jens Kamps samlinger (j- 1904), 37-38 
folkeminder i almindelighed, 39 viser, 40 ceventyr, 41-42 sagn og 
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tro, 43-44 rim remser m. m., 45 dans, 46 folkeliv, 47 folke-
minder, isTr bygningsskik, 48-49 bygningsskik. 

DFS 	1904, 50-52 Navneskik, svar tu l kommission (1901). 
DFS 1906, 1-92 Danske folkeminder, voksende samlinger 

m. m. 
- 1-2e: Folkeminder i alm., 1 o, 2 s, 2b afskr, 2c-2e o 

(stersamlinger). 
- 3-9 Vis er, 3 o, 3b s, 4—ab afskr, 5 gengivelser af gl. vise-
hskr, 6 bondevisebner, 6b flyveblade, 7 pjecer vedr. udgaven af 
„Danmarks gl. folkeviser", 8 utrykte udarbejdelser om folkeviser, 
9 s om folkeviser.' 

- 10-13 Folkevisemelodier m. m., 10-11 kat, 12 o (og af-
lwsning af fonografiske opt.), 13 afskr. 

- 14-22b lEventyr, 14 o, 15 s, 16—(17) afskr, 18-22 u, 22b 
folkelmger o. 

- 23-34 S agn og tro, 23 o, 24-25 s, 26-27 kloge folk rets-
sager (26 afskr, 27 u), 28-28c sagn afskr, 29 sagn om over- 
naturlige vaesner u, 29b tro om overnaturlige vxsner afskr, 30 tro 
afskr, 31 helligkilder o u afskr n, 31b sten med tilknyttet navn 
sagn og tro u, 31c stenkast og offersteder u, 31d hellige trTer og 
lunde u, 31e helligkilder u, 31f dysser med navn sagn og tro; 
32-34 Sonderjyllands folkesagn u n o. 

- 35-42 Rim m. m.: 35-35c rim o s afskr; 35d-35e leg idrt 
o afskr; 36-37 dans dansemelodier o u afskr; 38-39 ordsprog 
gåder naturlyd o s; 40 ordsprog afskr, 40b gåder afskr, 40e natur-
lyd afskr; 41-42 Jensen, Ordsprog fra Vendsyssel. 

- 43-45b Fester: 43 o, 44 s, 45 afskr, 45b n. 
- 46-53 Folkeliv: 46 o, 47-47b s, 48 afskr; 49 K. Toxveerd, 

Folkeliv på Sydfalster; 50 P. Bjerge, Bylav; 51 Miskow, „Rejsende" ; 
52-53 på folkemål o s. 

- 54-73 Billeder: 54 störste format, 55 folio, 56 tro skik na-
turopfattelse, 57 til viser og sagn, 58-60b fot. af  visesangere og 
Eeventyrfortwllere, 60c-60d leg dans fest idrxt, 61-65 dagligliv, 
66 bygninger (fot. Nationalmusxet), 67 folkedragter, 68-71 sa. (fot. 
Folkedansforeningen); 71b lysbilleder; 72 —73 fra Falster („Klok-
kergården"). 

- 74-78 F olkem ål: 74-75 F. L. Grundtvig, Ordbog fra Falster, 
76 ordsamlinger o, 77-77b s; 78 J. Madsen, fra Anst herred. 

- 79 — 92 Na v n e: 79-80 personnavne o 5; 81-84 tilnavne o 5; 
85-92b stednavne. 

DFS 1906, 93-114 Nordiske folkeminder: 93-100 Svenske 
(93-94 folkem. i alm. o s, 95 F. L. Grundtvig, 96 Eva Wigström, 
97-98 billeder, 99 navne, 100 folkemål). 

- 101-104 Norske (101-2 i alm., 102b visekat., 103-4 billeder). 
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- 105-110 Fxroske (105 i alm. o s, 106 viser o, 107 melodier, 
108 sagn, tro, folkeliv o s, 109-110 billeder). 

- 111-114 Islandske (111-112b i alm. o s afskr, 113-114 
billeder). 

DFS 1906, 114b-115d Folkeminder fra andre lande (114b 
engelske, 115 tyske, 115b franske, 115c keltiske, 115d finsk-lappisk). 

DFS 1906, 116-133 Folkeminder fra forskellige lande: 116 
—117 eventyr, 116 n, 116b u, 117 s), 118 sagn n; 119-121 
A. Olrik, Nordiske sagn om overnaturlige vaesner n; 122 nordisk 
gudeverden s billeder; 123-25 tro skik s n billeder; 126 F. L. 
Grundtvig, om fuglene 	til 1904, 1-36]; 127-133 billeder 
(127 dans leg idrwt, 128-30 europisk folkeliv, 131-132b sa. 
udenfor Europa, 133 moderne billeder tu folkedigtning. 

DFS 1906, 134-143 Vedrorende folkemindeforskere og 
-samler e (134 breve, 135 biografisk, 136 H. F. Feilberg, 137 F. 
L. Grundtvig, 138 Kamp, 139-40 E. T. Kristensen, 141 Recke, 
142-43 billeder. 

DFS 1909, 1-14 Blandet: 1 Rasmus Hansen, Folketroen (syd-
fynsk); 2 H. Johansen, Bornholmske dansemelodier; 3 trylle- og 
Iwgeboger o afskr (voks. samling); 4 H. F. Feilberg, jyske ordsprog; 
5 sa., Prove af jysk ordbog; 6-7 sa., blandet s; 8 A. Olrik, Edda-
kvadenes alder; 9 sa., Sakses oldhistorie; 10-12 fot. plader; 13 
lysbilleder (nordiske lande); 14 Feilberg n. 

DFS 1910, 1-5 Blandet: 1-4 Ditlevsen, Ordsprog fra Ty; 5 H. 
F. Feilberg, Dansk Bondeliv. 

Evald Tanz Kristensens samling (en del skxnket, den 
störste del kun udlånt til DFS); endnu ikke endelig ordnet. Heri bl. 
a. 23 pakker folkeminder o; 26 kapsler xventyr (nr. 1-2550) afskr; 
skaamtesagn; 26 kapsler sagn og tro; tryne- og lxgeboger ; 23 kapsler 
ordsprog; almueliv. 

Fonogramafdeling. Danske nr. 1-122 visemelodier m.m.; 
fwroske nr. 1—IX visemelodier ; eskimoiske nr. T 1-23 (Thai-
bitzer fra Ammassalik; en anden rxkke, af Leden, fra Cap York, vil 
senere indgå i afdelingen). 

Anvisninger til benyttelse. Videnskabsmwnd vil i reglen kunne 
fä tilladelse til personlige undersogelser i samlingen, dennes med-
hjaelpere vil da fremtage de onskede håndskrifter. Oden swrlig til-
ladelse er Afd. I (den wldre grundtvigske samling, DFS 1-153) til-
gwngelig på Kgl. Bibl.s lwsesal. 

Skriftlige forespörsler kan sendes af FFs medlemmer; af- 
skrifter og udtog skaffes da til de af denne forening fastsatte priser. 

Folgende systemer anvendes ved materialets videnskabelige ordning: 
Vis er: 1) Danmarks gamle folkeviser, 2) Skaemteviser (kat. DFS 
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32), 3) Kwmpevisens efterklang (kat. DFS 32), 4) nyere digte fra 
folkemunde. 

iEv en tyr: Sv. Grundtvigs system (FF Communications nr. 2, z---
fagkat. 9); udfyldes nu efter Aarnes FF-system (FFC nr. 3). 

S agn, ordnes efter steder, efter den nedenfor meddelte nummer-
ordning. For sagn om overnaturlige vszsner er et system under ud-
arbejdelse (jf. DFS 1906, 29. 29b. 119-121). 

Tro: et system under udarbejdelse. 
Rim: Sanglege ordnede af Thuren: Danske Studier 1907, 130-33. 
Desuden er fil overblik over stoffet udarbejdet folgende fagkata-

loger : 1. Folkemindehåndskrifter i fremmede samlin ger (kun beg.); 
2. Visebidrag fra folkemunde ; 3. Begyndelseslinjer i Danmarks gl. folke-
viser og skzemteviser; 4. Omkvxd i Danm. gl. folkev.; 5. Visemelodier ; 
6. Fonografvalser (nordiske); 7-9. .Eventyr (danske); 10. Topografisk 
ordning af Danmark. 

4. Topografisk ordning af Danmarks egne. (Hvert sogn, herred, 
amt eller landskab er forsynet med et eget nummer; herredets nummer 
ender altid på 0. i det folgende meddeles ordningen stmrkt sammen-
trTngt; f. eks. 1030 Sunds herred, 1031 Skårup sogn, 1032 Tved 
sogn, er trykt som: 1030 Sunds, 31 Skårup, 32 Tved.) 
1 Danmark, 2 Sjw1land, 3 Kobenhavn. 
4 Frederiksborg amt (og „Nordsjw1land"), 5 Helsingor, 6 Hille-

rod, 7 Frederikssund. 
10 Lyng e-Kronborg: 11 Tikob, 12 Hornbmk, 13 Hellebsek, 14 As-

minderod, 15 Grönholt, 16 Karlebo, 17 Blovstrod, 18 Birkerod, 
19 Hörsholm. 

20 H olb o: 21 Esbonderup, 22 Noddebo, 23 Soborg, 24 Gilleleje, 
25 Grwsted, 26 Märum, 27 Helsinge, 28 Valby, 29 Blistrup, 31 
Vejby, 32 Tibirke, 33 Ramlose, 34 Annisse. 

40 Stro: 41 Tjxreby, 42 Alsonderup, 43 Skxvinge, 44 Stro, 45 
Lille Lyngby, 46 Olsted, 47 Krejme, 48 Vinderod, 49 Frederiks-
vxrk, 51 Melby, 52 Torup. 

60 Lynge-Fr e d eriksb or g: 61 Frederiksborg slotss., 62 Herlev, 
63 Lillerod, 64 Lynge, 65 Uggelose, 66 Slangerup, 67 Uvelse, 68 
Görlose, 69 Grwse, 71 Sigerslevvester, 72 Hjorlunde, 73 Udesundby 
landdistr., 74 Oppesundby. 

80 Olstyk k e: 81 Snodstrup, 82 Olstykke, 83 Stenlose, 84 Vekso, 
85 Slagslunde, 86 Gandlose, 87 Farum. 

90 Horns: 91 Gerlev, 92 Dråby, 93 Skuldelev, 94 Selso, 95 Skibby, 
96 Kyndby, 97 Krogstrup, 98 Ferslev, 99 Vellerup, 101 Ovro 
(Bybjxrg). 

107 Kol) enhavns amt (med ,Heden"), 08 Roskilde, 09 Koge. 
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110 Sokkelund: 111 Amager, 12 Sundby, 13 Tårnby, 14 St. 
Magleby, 15 Hvidovre, 16 Brönshöj, 17 Rodovre, 18 Gladsakse, 
19 Herlev, 21 Gentofte, 22 Ordrup, 23 Lyngby, 24 Sollerod. 

130 Sm ö ru m : 31 Bröndbyvester,  , 32 Bröndbyoster,  , 33 Glostrup, 
34 Herstedoster, 35 Herstedvester, 36 Vallensbxk, 37 Torslunde, 
38 Ishöj, 39 Höje Tåstrup, 41 Sengelose, 42 Ledöje, 43 Smörum, 
44 Ballerup, 45 Målov, 46 Vxrlose. 

150 S ö mm e: 51 Roskilde domk. s. landdistr., 52 Roskilde Frue s., 
53 Himmelev, 54 St. Jorgensbjwrg, 55 Herslev, 56 Kornerup, 57 Svo-
gerslev, 58 Glim, 59 Hvedstrup, 61 Flöng, 62 Ågerup, 63 Kirke-
rup, 64 Jyllinge, 65 Gundsomagle. 

170 Vo ldb o r g: 71 Ovsted, 72 Allerslev, 73 Hvalso, 74 Smrlose, 
75 Såby, 76 Kidserup, 77 Gevninge, 78 Rye, 79 Sonnerup, 81 
Hyllinge, 82 Lyndby, 83 Swby, 84 Gershöj. 

190 Tune: 91 Greve, 92 Kildebrönde, 93 Rerslev, 94 Vindinge, 95 
Snoldelev, 96 Tune, 97 Karlslunde, 98 Karlstrup , 99 Havdrup, 
201 Solrod, 202 Jersie, 203 Skensved. 

210 R amso : 11 Rorup, 12 Gadstrup, 13 Syv, 14 örsted , 15 Då-
strup, 16 Borup, 17 Kimmerslev, 18 Ejby, 19 Dalby, 21 Höjelse, 
22 Olsemagle. 

226 Holb ack amt, 27 Holbsek, 28 Kallundborg, 29 Nykobing. 
230 Merlose: 31 Merlose, 32 Butterup, 33 N. Jwrnlose, 34 Kvand-

lose, 35 S. Jaernlose, 36 Sostrup, 37 Asminderup , 38 Grandlose, 
39 'fallne, 41 Ågerup, 42 Soderup, 43 Eskildstrup, 44 Tostrup, 
45 Uggerlose, 46 Ondlose, 47 Sondersted, 48 Nidlose, 49 Terslose, 
51 Stenlille. 

260 Tudse: 61 Udby, 62 Hörby, 63 Hagested, 64 Gislinge, 65 
Tudse, 66 Kundby, 67 Hjembwk, 68 Svinninge, 69 Jyderup, 71 
Stifts Bjsergby, 72 Mörke, 73 Skamstrup, 74 Frydendal. 

280 L v e: 81 Swby,  , 82 Hallenslev,  , 83 Rerslev, 84 Ruds Vedby, 
85 Skellebjxrg, 86 Örslev, 87 Solbjwrg, 88 Havrebjwrg, 89 Gers-
lev, 91 Finderup, 92 Görlev, 93 Bakkendrup, 94 Helsinge , 95 
Drosselbjxrg. 

300 Arts: 01 Refsnxs, 02 Raklev, 03 Tommerup, 04 Årby, 05 Rörby, 
06 Ubby, 07 Svallerup, 08 St. Fuglede, 09 L. Fuglede. 

310 Skipping e : 11 Folleslev, 12 Swrslev, 13 Bregninge, 14 Bjmrg-
sted, 15 Holmstrup, 16 Viskinge, 17 Agnso, 18 Vwrslev, 19 Jord-
lose, 21 Sejro. 

330 Ods : 31 Rörvig, 32 Oddens, 33 Höjby, 34 Vig, 35 Asmindrup, 
36 Egebjfflrg, 37 Grevinge, 38 Asns, 39 Fårevejle, 41 Vallekilde, 
42 Hörve. 

350 Samso: 51 Tranebjxrg, 52 Kolby, 53 Onsbjwrg, 54 Besser, 
55 Nordby. 
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361 S oro amt, 62 Soro, 63 Ringsted, 64 Slagelse, 65 Korso'', 66 
Skelskor. 

370 Als t ed : 71 Pedersborg , 72 Lynge, 73 Broby, 74 Alsted, 75 
Fjenneslev, 76 Slaglille, 77 Bjernede, 78 Munke Bjmrgby, 79 Bromme, 
81 Gyrstinge, 82 Flinterup, 83 Stenmagle. 

390 Ringsted h.: 91 Ringsted landsogn, 92 Benlose, 93 Bringstrup, 
94 Sigersted, 95 Haraldsted, 96 Allindemagle, 97 Jydstrup, 98 Valso-
lille, 99 Vigersted, 401 Kvxrkeby, 402 Nordrup, 403 Farringlffle, 
404 Vetterslev, • 405 Hörn, 406 Förslev, 407 Sneslev, 408 Terslev, 
409 örslev, 411 Haslev, 412 Frerslev, 413 Broby, 414 Testrup. 

420 Sia gelse h.: 21 Slagelse St. Peders lands., 22 Slagelse St. Mik-
kels lands., 23 Hejninge, 24 Sonderup, 25 Nordrup, 26 Gudum, 
27 Sorterup, 28 Ottestrup, 29 Kindertofte, 31 Slots-Bjxrgby, 32 
Sludstrup, 33 Lundforlund, 34 Gerlev, 35 Stillinge, 36 Vemmelev, 
37 Hemmershöj, 38 Boslund, 39 Tårnborg. 

440 V. F 1 ak k ebj r g : 41 Egeslevmagle, 42 Hove, 43 Flakkebjxrg, 
44 Skörpinge, 45 Fårdrup, 46 Sörbymagle, 47 Kirkerup, 48 Gim-
linge , 49 Hårslev, 51 Tingjellinge, 52 Hyllested, 53 Venslev, 54 
Holsteinborg, 55 örslev, 56 Bjerre, 57 Tjaereby, 58 Magleby, 59 
Aggerso, 61 Omo. 

470 0. F lak k e bj r g: 71 Tjustrup , 72 Haldagerlille, 73 Krumme-
rup, 74 Fuglebjxrg, 75 Förslev, 76 Gunderslev, 77 Vallensved, 78 
Marvede, 79 Hyllinge, 81 Kvislemark, 82 Fuirendal, 83 Karrebwk, 
84 Fodby, 85 Herlufsholm. 

491 P r ffls to amt, 92 Prwsto, 93 St. Hedinge, 94 Nwstved, 95 Vor-
dingborg, 96 Stege. 

500 B e versk ov: 01 Lellinge, 02 Lidemark, 03 Beverskov, 04 Vol-
lerslev, 05 Görslev, 06 Herfolge, 07 Sxdder, 08 Valloby, 09 Tårnby, 
11 Hårlev, 12 Himlingöje, 13 Enderslev, 14 Vråby. 

520 St e v ns : 21 St. Hedinge lands., 22 Höjrup, 23 Magleby, 24 Hol-
tug, 25 Stroby, 26 Varpelev, 27 Hellested, 28 Smerup, 29 Lyders. 
lev, 31 Froslev, 32 L. Hedinge, 33 Havnelev. 

540 F ak s e h.: 41 Karise, 42 Alslev, 43 Spjellerup, 44 Vemmetofte, 
45 Fakse, 46 Hylleholt, 47 Kongsted, 48 Roholte, 49 Ulso, 51 0.-
Egede, 52 Dalby, 53 Tureby. 

560 T y bj r g : 61 V. Egede, 62 Aversi , 63 Tybjwrg , 64 Herluf-
magle, 65 Fensmark, 66 Rislev, 67 Skelby, 68 Glumso, 69 Bavelse, 
71 Nwsby, 72 Tyvelse, 73 Sandby, 74 Vrangstrup. 

580 Hammer: 81 Toksvwrd, 82 Rönnebffik, 83 Olstrup, 84 Nwstelso, 
85 Mogenstrup, 86 Vejlo, 87 V. Egesborg, 88 Hammer, 89 Lundby, 
91 Kyng, 92 Svrerdborg, 93 Kastrup. 

600 B år s e : 01 Everdrup, 02 Snesere, 03 Bårse, 04 Beldringe, 05 
Skibbinge, 06 Jungshoved, 07 Allerslev, 08 Udby, 69 Örslev, 11 
0. Egesborg, 12 Mern, 13 Kallehave, 14 ' Vordingborg lands. 



480 	 DANSK FOLKEMINDESAMLING 

620 Monbo (,,Mon"): 21 Stege lands., 22 Keldby, 23 Elmelunde, 
24 Borre, 25 Magleby, 26 Damsholte , 27 Fanefjord, 28 Nyord, 
29 Bop. 

640 Bornholm amt, 41 Rönne, 42 Hasle, 43 Allinge, 44 Sandvig, 
45 Svaneke, 46 Nekso, 47 Åkirkeby. 

650 B ornh. V ester : 51 Knudsker, 52 Nyker, 53 V. Mari, 54 Ny 
Larsker. 

660 B o rnh. N ö rr e : 61 Klemmensker, 62 Rutsker, 63 Olsker, 64 Ry. 
670 B ornh. Osten 71 0. Larsker, 72 Gudhjem, 73 ø.-Mari, 74 

680 B ornh. Sonder: 81 Bodilsker, 82 Povlsker, 83 Pedersker, 84 
Åker, 90 Kristianso el. lErteholmene. 

700 M ar ib o amt, 01 Lolland, 03 Maribo, 04 Nakskov, 05 Saks-
kobing, 06 Rodby, 07 Nysted. 

710 Lollands S onder h.: 11 Vestenskov, 12 Kappel, 13 Arninge, 
14 Dannemarre, 15 Tillitse, 16 Gloslunde, 17 Grxshave, 18 Landet, 
19 Ryde, 21 Sollested, 22 Skovlxnge, 23 Gurreby, 24 Avnede, 
25 Stokkemarke. 

730 Lollands Nörre h.: 31 Nakskov lands., 32 Branderslev, 33 
Sandby, 34 Kobelev, 35 Vindeby, 36 Utterslev, 37 Horslunde, 38 
Nordlunde, 39 Herredskirke, 41 Löjtofte, 42 Halsted, 43 Vester-
borg, 44 Birket. 

750 F ugls e :51 Ringsebolle, 52 Tågerup, 53 Torslunde, 54 Errind-
lev, 55 Olstrup, 56 Fuglse, 57 Krönge, 58 Holeby, 59 Buras 61 
Nebbelunde, 62 Sxdinge 63 Tirsted, 64 Skörringe, 65 Vejleby, 
66 Hillested, 67 Ostofte, 68 Bandholm, 69 Fejo, 71 Fxmo, 72 Asko. 

780 Mus s e: 81 Hunseby, 82 Våbensted, 83 Engestofte, 84 Saks-
kobing lands., 85 Tårs, 86 Vigsnres, 87 Majbolle, 88 Radsted, 89 
Toreby, 91 Slemminge, 92 Fjrelde, 93 Dollefjx1de, 94 Musse, 95 
0. Ulslev, 96 Godsted, 97 V. Ulslev, 98 Kettinge, 99 Bregninge, 
801 Herridslev, 802 Nysted lands. 

807 F alster, 808 Nykobing, 809 Stubbekobing. 
810 F alsters Nörr e h.: 11 Maglebrnde, 12 Torkildstrup, 13 Lille-

brmicle, 14 Gundslev, 15 N. Vedby, 16 N. Alslev, 17 Vålse, 18 Kip-
pinge, 19 Brarup, 21 Stodager, 22 N. Kirkeby, 23 önslev, 24 Eskild-
strup, 25 Tingsted. 

830 F alsters Sonderh.: 31 Systofte, 32 Idestrup, 33 Vxggerlose, 
34 Skelby, 35 Gedesby, 36 S. Kirkeby, 37 S. Alslev, 38 Karleby, 
39 Horreby, 41 N. örslev, 42 Horbelev, 43 Falkerslev, 44 Åstrup. 

851 Fyn, 852 Odense amt, 53 Odense, 54 Kerteminde, 55 Bogense, 
56 Assens, 57 Middelfart. 

860 Odense h.: 61 Odense St. Knud lands., 62 Odense St. Hans 
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lands., 63 Odense Vor Frue, 64 Pårup, 65 Nwsbyhoved-Broby, 66 
Korup, 67 Ubberud, 68 Datum, 69 Sanderum, 71 Brmidekilde, 
72 Bellinge, 73 Stenlose, 74 Fangel, 75 Verninge, 76 Tommerup, 
77 Bryne, 78 Vissenbjserg. 

880 Åsum: 81 Seden, 82 Åsum, 83 Fravde, 84 Allerup, 85 Davinde, 
86 Rönninge, 87 Rolfsted, 88 5. Nstrå, 89 N. Lyndelse, 91 Höjby, 
92 N. &ly. 

900 Bj wr ge (og „Hindsholm“): 01 Drigstrup, 02 Munkebo, 03 Kol-
strup, 04 Agedrup, 05 Marslev, 06 Birkende, 07' Rynkeby, 08 Rev-
finge, 09 Visby, 11 Mesinge, 12 Dalby, 13 Stubberup. 

920 Lunde: 21 Norup, 22 Skeby, 23 Otterup, 24 Ostrup, 25 Hjad-
strup, 26 Lunde, 27 Lumby, 28 Allem 

930 Skam: 31 Krogsbolle, 32 N. Nrå, 33 Bederslev, 34 Uggerslev, 
35 N. Höjrup, 36 Skamby, 37 Klinte, 38 Grindlose. 

940 Skov by: 41 Skovby, 42 Ore, 43 Guldbjwrg, 44 N. Sandager, 
45 Ejlby, 46 Melby, 47 Smrslev, 48 Hårslev, 49 Vevlinge, 51 Vi- 
gerslev, 52 Sonderso. 	• 

960 Ven d s : 61 Middelfart landdistr., 62 Kavslunde, 63 Vejlby, 64 
Asperup, 65 Rorslev, 66-  Fjelsted, 67 Harndrup, 68 Gelsted, 69 
Rördrup, 71 Balslev, 72 Ejby, 73 N. Aby, 74 Indslev, 75 Gamborg, 
76 Udby, 77 Föns, 78 örslev, 79 Husby, 81 Brenderup. 

990 Båg: 91 Bågo, 92 Tanderup, 93 Kerte, 94 Barlose, 95 Sand-
ager, 96 Holevad, 97 Gamtofte, 98 Krum, 99 Soby, 1001 Turup, 
1002 Skydebjwrg, 1003 Orte, 1004 örsted, 1005 Sollested, 1006 
Vedtofte, 1007 Köng, 1008 Flemlose, 1009 Hårby, 1011 Dreslette, 
1012 Sonderby, 1013 Helnws. 

1021 Sven dborg amt, 22 Svendborg, 23 Fåborg, 24 Nyborg. 
1030 Sunds: 31 Skårup, 32 Tved, 33 St. Jörgens, 34 Sorup, 35 

Egense, 36 0. Skerninge, 37 011erup, 38 Kirkeby, 39 Stenstrup, 
41 Lunde, 42 Kvwrndrup, 43 Turo, 47 Drejo, 48 Stryno. 

1049 T åsing e: 1044 Bregninge, 45 Landet, 46 Bjerreby. 
1050 S alli n g: 51 Björno el. Fåborg kobst. landdistr., 52 Djernisse, 

53 V. Åby, 54 Åstrup, 55 V. Skerninge, 56 Ulbolle, 57 Hundstrup, 
58 Brahetrolleborg, 59 Krarup, 61 Herringe, 02 Gestelev, 63 Espe, 
64 Vantinge, 65 Heden, 66 Allested, 67 Vejle, 68 N. Broby, 69 S. 
Broby, 71 0. Hwsinge, 72 Hillerslev, 73 V. Hxsinge, 74 Sandholts 
Lyndelse, 75 Jordlose, 76 Hästrup, 77 Svanninge, 78 Horne, 79 
Lyo, 81 Avernako. 

1090 Gu dm e: 91 Ringe, 92 Ryslinge, 93 Gislev, 94 Svindinge, 95 
Langå, 96 Oksendrup, 97 Hesselager, 98 Ovre, 99 Vejstrup, 1101 
Gudme, 1102 Brudager, 1103 Gudbjwrg. 

1110 Vin din g: 11 Hjulby el. Nyborg lands., 12 Avnslev, 13 Bovense, 
14 Flodstrup, 15 Ullerslev, 16 Skellerup, 17 Ellinge, 18 Kullerup, 
Festskrift til H. F. Feilberg. 	 39 
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19 Revsvindinge, 21 Vindinge, 23 Frorup, 24 örbwk, 25 Ellested, 
26 Herrested, 27 &finge, 28 Hellerup, 29 S. Höjrup, 31 Arslev. 

1138 Langeland, 39 Rudkobing. 	• 
1140 Langelands Nörreh.: 41 Skrobelev, 42 Simmerbolle, 43 

Tullebolle, 44 Tranekaer, 45 Bostrup, 46 Snode, 47 Stoense, 48 Hov. 
1150 Langelands Sonderh.: 51 Longelse, 52 Fuglsbolle, 53 Li- 

delse, 54 Humble, 55 Tryggelev, 56 Fodslette, 57 Magleby. 
1160 £r ø: 61 Soby, 62 Bregninge, 63 Tranderup, 64 Rise, 65 

Marstal lands., 66 Aroskobing, 67 Marstal by. 

1171 Jylland (Nörre- og Sonder-), 72 Nörrejylland, 73 Vend-
syssel. 

1174 Hjörring amt, 75 Hjörring, 76 Sxby, 77 Frederikshavn, 78 
Skagen. 

1180 Horns: 81 Skagens landdistr., 82 RåbjEerg, 83 Tvcersted, 84 
Mosbjxrg, 85 Bindslev, 86 Elling, 87 Tolne, 88 Hörmested, 89 
Lindum, 91 Åsted, 92 Skjxrum, 93 Flade, 94 Gerum, 95 Hirs-
holmene. 

1200 V ennebj oer g : 01 Hjörring St. Hans, 02 Hjörring St. Olai, 03 
Ugilt, 04 Sindal, 05 Astrup, 06 Bjxrgby, 07 Mygdal, 08 Uggerby, 
09 Horne, 11 Asdal, 12 Tornby, 13 Vidstrup, 14 Skallerup, 15 
Vennebjxrg, 16 Rubjwrg, 17 Mårup, 18 Jelstrup, 19 Harridslev. 

1220 Dr onninglund : 21 Understed, 22 Karup, 23 Volstrup, 24 
Hörby, 25 Torslev, 26 Skwve, 27 Albwk, 28 Vor, 29 Dronning-
lund, 31 Hellevad, 32 Orum, 33 Hallund, 34 Helium. 

1240 B ö r glum : 41 Tårs, 42 Vrejlev, 43 HEestrup, 44 Rakkeby, 45 
Vejby, 46 Sejlstrup, 47 Börglum, 48 Furreby, 49 Lyngby, 51 Vren-
sted, 52 Tise, 53 Tolstrup, 54 Stenum, 55 Vrå, 56 Em, 57 V. 
Brönderslev, 58 Serridslev, 59 Jerslev, 61 0. Brönderslev. 

1270 Hvetbo : 71 Ingstrup, 72 Hjermeslev, 73 Alstrup, 74 Saltum, 
75 Hune, 76 Jetsmark, 77 Gjol. 

1280 0. Hanh.: 81 Lerup, 82 Tranum, 83 Brovst, 84 Torslev, 85 
Svenstrup, 86 Haverslev, 87 Skrwm, 88 Aggersborg, 89 Bejstrup, 
91 Oland. 

1300 Lx so: 01 Byrum, 02 Vestero, 03 Hals. 

1308 Tisted amt, 09 Tisted. 
1310 V. H a n h. : 11 Kollerup, 12 Hjortdals, 13 Kjettrup, 14 Gjöttrup, 

15 Klim, 16 Vust, 17 V. Torup, 18 Tommerby, 19 Lil, 21 Oslos, 
22 Veslos, 23 Arup. 

1330 Hillerslev: 31 Rfflr, 32 Hansted, 33 Vigso, 34 Nors, 35 
Tved, 36 V. Vandet, 37 0. Vandet, 38 Hillerslev, 39 Kåstrup, 41 
Sennels, 42 Hundstrup, 43 Osterild, 44 Hjardemål. 

1350 Hundborg: 51 Tisted lands., 52 Tilsted, 53 Skinnerup, 54 



TOPOGRAFISK ORDNING. 	 483 

Sjörring, 55 Torsted, 56 Skjoldborg, 57 Kallerup, 58 Vang (.----- To-
rup), 59 Hundborg, 61 Jannerup, 62 Nörhå. 

1370 Hassing : 71 Snedsted, 72 Sonderhå, 73 Hörsted, 74 Harring, 
75 Slagstrup, 76 Skyum, 77 Hördum, 78 Hassing, 79 Villerslev, 
81 Visby, 82 Bedsted, 83 Grurup, 84 Hvidbjwrg, 85 Orum, 86 
Lodbjaarg. 

1390 R e fs : 91 Vestervig , 92 Agger, .93 Hurup , 94 Heltborg, 95 
Bodum, 96 Ydby, 97 Helligso, 98 Gjettrup, 99 Hvidbjwrg, 1401 
Lyngs, 1402 Sonderbjxrg, 1403 Odby, 1404 Jeginda. 

1408 Mors, 09 Nykjobing. 
1410 Mo rso Son der h. : 11 Nykjobing landdistr., 12 Lodderup, 13 

Elso, 14 Froslev, 15 Mollerup, 16 Twbring, 17 Ovtrup, 18 Rakkeby, 
19 Karby, 21 Hvidbjwrg, 22 Redsted, 23 Vejerslev, 24 Blidstrup, 
25 Ljorslev, 26 örding, 27 0. Assels, 28 V. Assels. 

1430 Morsks Nörr eh. : 31 Tödse, 32 Erslev, 33 Galtrup, 34 0. 
Jolby, 35 Dragstrup, 36 Skallerup , 37 Solbjwrg , 38 Sundby, 39 
Flade, 41 Bjwrgby, 42 Alsted, 43 S. Dråby, 44 Sejerslev, 45 Ejers-
lev, 46 Jörsby. 

1450 „Himmerland“, 1451 Ålborg amt, 52 Ålborg, 53 N. 
Sundby, 54 Nibe, 55 Lögstor. 

1460 Kjxr : 61 Ålborg Frue Lands., 62 N. Sundby lands., 63 Hvo-
rup, 64 Vadum 65 Åby, 66 Birsted, 67 Sulsted, 68 Ajstrup, 69 
Hammer, 71 Horsens, 72 V. Hassing , 73 0. Hassing , 74 Ulsted, 
75 Hals. 

1480 Fleskum: 81 N. Tranders, 82 S. Tranders, 83 Ferslev, 84 Dal, 
85 Volsted, 86 Gunderup, 87 Növling , 88 Romdrup, 89 Klarup, 
91 Storvorde, 92 Sejlflod, 93 Gudum, 94 Lillevorde, 95 Mov. 

1500 Hornum: 01 Ålborg Budolfi lands., 02 Sonderholm, 03 Frej-
lev, 04 Nörholm, 05 Ellidshöj, 06 Svenstrup, 07 0. Hornum, 08 
Buderup, 09 Gravlev, 11 Årestrup, 12 Sonderup, 13 Suldrup, 14 
Veggerby, 15 Bislev, 16 Vokslev. 

1520 Hellum: 21 S. Kongerslev, 22 N. Kongerslev,  , 23 Komdrup, 
2,4 Blum, 25 Solbjaerg , 26 Skibsted , 27 Lyngby,  , 28 Bröndum, 
29 Sim, 31 Torup, 32 Gjerding, 33 Blendstrup, 34 Skjörping, 35 Frxr. 

1540 Hin d st e d : 41 Als, 42 Skelum, 43 Visborg, 44 Vive, 45 Ro-
strup , 46 Ove, 47 Valsgård, 48 Astrup, 49 St. Arden, 51 Rold, 
52 Vebbestrup, 53 Ols, 54 Hörby, 55 Dostrup. 

1560 Års-: 61 Haverslev, 62 Brorstrup , 63 Ravnkilde, 64 Skivum, 
65 Giver, 66 Blwre, 67 Ejdrup, 68 Års, 69 Havbro, 70 Ulstrup, 
71 V. Hornum, 72 Hyllebjxrg, 73 Flejsborg. 

1580 Gislu m: 81 Rörbxk, 82 Grynderup, 83 Stenild, 84 Tisted, 85 
Binderup, 86 Durup, 87 Gislum, 88 Vonsild, 89 Ullis, 90 Fovlum, 
91 Lovns, 92 Alstrup, 93 Strandby, 94 Farm 

32* 
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1600 Slet: 01 Kornum, 02 Lögsted, 03 Björnsholm, 04 Malle, 05 
Vilsted, 06 Vindblaes, 07 Nsborg, 08, Salling, 09 Ovdrup, 11 Gun-
dersted, 12 Farstrup, 13 Lundby, 14 Sebber, 15 Ajstrup. 

1621 Viborg amt („Hedeegnen"), 22 Viborg, 23 Skive. 
1624 Salling. 1630 Hindborg: 31 Skive lands., 32 Resen, 33 

Hem, 34 Dolby, 35 Hindborg, 36 Oddense, 37 Otting , 38 Brön-
dum, 39 Hvidbjwrg, 41 Volling. 

1650 Nö rreh.: 51 Jebjxrg, 52 Lyby, 53 Grinderslev, 54 Grönning, 
55 Tise, 56 Junet, 57 Torum, 58 Selde, 59 Rybjwrg. 

1660 Harr e: 61 Asted, 62 Durup, 63 'Fondering, 64 Roslev, 65 
Hjerk, 66 Harre, 67 Navtrup, 68 Vile, 69 Swby, 71 Fur. 

1680 Ro d ding : 81 Rodding, 82 Krejbjaerg, 83 Baning, 84 Håsum, 
85 Ramsing, 86 Lem, 87 Vejby, 88 Lime. 

1690 Fj ends: 91 Höjslev, 92 Dommerby, 93 Lundo, 94 Örslev-
kloster, 95 Tårup, 96 Kvols, 97 Borris, 98 Kobberup, 99 Felding-
bjwrg , 1701 Gammelstrup , 1702 Davbjwrg, 1703 Monsted, 1704 
Smollerup, 1705 Vridsted, 1706 Fly, 1707 Vrove, 1708 Resen, 
1709 Orum. 

1710 Rin ds: 11 Vesterbolle, 12 Osterbolle, 13 Gedsted, 14 Film, 
15 Simested, 16 Testrup, 17 Hvam, 18 Hvilsom, 19 Tostrup, 21 
Rovm, 22 Hersom, 23 Klejtrup, 24 Bjerregrav, 25 Låstrup, 26 Skals, 
27 Ulbjaerg, 28 Lynderup. 

1730 N örlyn g : 1731 Viborg -Gråbrödre landdistr., 32 Asmild, 33 
Tapdrup, 34 Finderup, 35 Dollerup, 36 Ravnstrup, 37 Vorde, 38 
Fiskbwk, 39 Romlund, 41 Rodding, 42 Lovel, 43 Pederstrup, 44 
Vammen, 45 Bigum, 46 Lindum. 

1750 Son d e rlyng : 51 Tjele, 52 Vinge, 53 Orum, 54 Viskum, 55 
Vejrum, 56 Vorninge, 57 Kvorninge, 58 Hammershöj, 59 Nörbxk, 
61 Sondebwk, 62 Lmsten, 63 Bjerregrav, 64 Ålum, 65 Tånum, 
66 Hornbxk. 

1770 Mi d d e ls om : 71 Vinkel, 72 Rind , 73 Vindum, 74 Bjerring, 
75 Mammen, 76 Hjermind, 77 Le, 78 Hjorthede , 79 V. Velling, 
81 Skjern, 82 0. Velling, 83 Helstrup, $4 Grensten, 85 Langå- 
Torup, 86 Vinge. 	 • 

1790 Ly s g år d : 91 Vium, 92 Almind, 93 Sjörslev, 94 Höjbjfflrg, 95 
Elsborg, 96 Grönbaek, 97 Levring, 98 Horup, 99 Hinge, 1801 Vin- 

' derslev, 1802 Torning, 1803 Lysgård, 1804 Frederiks, 1805 Karup. 
1810 Hi d s: 11 Serup, 12 Lemming, 13 Svostrup, 14 Gjodvad, 15 

Balle, 16 Sejling, 17 Sinding, 18 Kragelund, 19 Funder, 21 Engesvang. 
1830 Ho vlbj te r g : 31 Sal, 32 Gullev, 33 Hvorslev, 34 Gjerning, 35 

Vellev, 36 Vejerslev, 37 Ajt, 38 Torso, 39 Hovlbjxrg, 41 Gran-
lev, 48 Havrum, 43 Sall, 44 Skod. 

1846 Randers amt, 47 Randers, 48 Hobro, 49 Manager. 
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1850 Onsild: 51 Manager lands., 52 Falslev, 53 Hem, 54 Sem, 65 
Svenstrup, 56 Skellerup, 57 S. Onsild, 58 N. Onsild, 59 Hvornum, 
61 Snaebum. 

1870 Gjerlev: 71 Vindblws, 72 Udbyneder, 73 Kastbjwrg, 74 Dalby-
neder, 75 Dalbyover

' 
 76 Råby, 77 Sodring, 78 0. Törslev, 79 Gjer-

lev, 81 Enslev, 82 Kwrby, 
1890 Nö rh al d: 91 Glenstrup, 92 V. Törslev, 93 Asferg, 94 Fårup, 

95 Kovsted, 96 Spentrup, 97 Gassum, 98 Hald, 99 Tvede, 1901 
Linde. 

1910 Stovrin g: 11 Randers St. Mortens ostre lands., 12 Borup, 13 
Råsted, 14 Gimming, 15 Lem, 16 Harridslev, 17 Albaek, 18 Stov-
ring, 19 Mellerup. 

1920 Galten: 21 Vorup el. Randers St. Mortens sondre lands., 22 
Haslum, 23 Olst, 24 Vaerum, 25 Orum, 26 Lavrbjxrg, 27 Ler-
bjeerg, 28 Galten, 29 Vissing, 31 Voldum, 32 Hud, 33 Odum, 34 
Hadbjwrg, 35 Halling. 

1940 R ov so: 41 Holbwk, 42 Udby, 43 Vor, 44 Estruplund, 45 Örsted. 
1950 Sond e rhald: 51 Kristrup, 52 Virring, 53 Essenbaek, 54 Fav-

sing, 55 Avning, 56 Vivild, 57 Vejlby, 58 Gessing, 59 Nörager, 
61 Marie Magdalene, 62 Kod, 63 0. Alling, 64T. Alling, 65 Årslev, 
66 Hörning, 67 Hvilsager, 68 Lime, 69 Mygind, 71 Skjörring, 72 
KrogsbEek, 73 Soby, 74 Skader. 

1977 Djursland, 78 Grenå, 79 2Ebeltoft. 
1980 Djurslands Nörreh.: 81 Grenå lands. el. Gammels., 82 Ham-

melev, 83 Enslev, 84 Karleby, 85 Voldby, 86 Veggerslev, 87 Villerso, 
88 Gjerrild, 89 Hemmed, 91 Rimso, 92 Kastbjwrg, 93 Fjellerup, 
94 Glaesborg, 95 Orum, 96 Ginnerup, 97 Nimtofte, 98 Tostrup, 
99 Anholt. 

2000 Djur slan ds So erh.: 01 Åbo, 02 Hod, 03 Vejlby, 04 Homå 
05 Lyngby, 06 Alboge, 07 Hyllested, 08 Rosmus, 09 Tirstrup, 11: 
Fuglslev, 12 Feldballe, 13 Mager, 14 Kolind, 15 Ebdrup. 

2020 Mols: 23 2Ebeltoft landdistr., 24 Dråby, 25 Agri, 26 Egens, 
27 Knebel, 28 Rolse, 29 Tved, 31 Vistofte, 32 Helgens. 

2040 0. Lisbjaer g: 41 Skarreso, 42 Torsager, 43 Bregnet, 44 Mörke, 
44 Hornslet, 46 Skjodstrup, 47 Hjortshöj, 48 Egå, 49 Todbjwrg, 
51 Mejlby. 

2055 Århus amt, 56 Århus, 57 Horsens, 58 Skanderborg, 59 Sil-
keborg. 

2060 Hasle: 61 Åby, 62 Vejlby, 63 Hasle, 64 Skejby, 65 Braband, 
66 Årslev, 67 Tilst, 68 Kasted, 69 Lyngby. 

2070 V. Lis bj xrg: 71 Grundfor, 72 Spörring, 73 Skaften, 74 Trige, 
75 Olsted, 76 Lisbjaerg, 77 Elsted, 78 Elev. 

2080 Sabro: 81 Lyngå, 82 Vitten, 83 Haldum, 84 Hadsten, 85 Folby, 
86 Lading, 87 Sabro, 88 Fårup. 
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2090 Framlev: 91 Sjelle, 92 Skjörring, 93 Skivholme, 94 Skovby, 
95 Borum, 96 Harlev, 97 Framlev, 98 Storring, 99 Stjxr, 2101 
Galten. 

2110 Ni ng: 11 Viby, 12 Ormslev, 13 Koldt, 14 Holme, 15 Tran-
bjTrg, 16 Tiset, 17 Mårslet, 18 Beder, 19 Maning, 21 Astrup, 22 
Tulstrup, 23 Tuno. 

2130 Ha ds : 31 Saksild, 32 Nolev, 33 Randlev,  , 34 Bjerager, 35 
Odder, 36 Hvilsted, 37 Torrild, 38 Hundslund, 39 ()King, 41 Fal-
ling, 42 Gosmer, 43 Halling, 44 Gylling, 45 Alrod. 

2150 Hj emsl e v: 51 Skanderup, 52 Stilling, 53 Fruering, 54 Vitved, 
55 Blegind, 56 Hörning, 57 Adslev, 58 Mesing, 59 Dover, 61 Venge, 

2170 Gj ern: 71 Silkeborg lands., 72 Linå, 73 Vol, 74 Gjern, 75 
Skanderup, 76 Skorup , 77 Tvilum, 78 Hammel, 79 Voldby, 81 
&day, 82 'logen, 83 Sporup, 84 Dallerup, 85 Låsby, 86 Alling, 
87 Tulstrup. 

2190 T yrs tin g: 91 Rye, 92 S. Vissing, 93 Vorladegård, 94 Vinding, 
95 Bryrup, 96 Grtestrup, 97 Tyrsting, 98 Ring, 99 Fövling, 2201 
'Lallning, 2202 Trxden. 

2210 Vr ads: 11 Tem, 12 Vrads, 13 Eistrup, 14 N. Snede, 15 Klov-
borg, 16 Linnerup, 17 Hammer, 18 Ale, 19 Törring. 

2220 Vor: 21 Ostbirk, 22 Yding, 23 Ovsted, 24 Tåning, 25 Hylke, 
26 Vedslet, 27 Kattrup, 28 örridslev, 29 Tolstrup, 31 Lundum, 
32 Hansted, 33 Vxr, 34 Nebel, 35 Gangsted, 36 Sovind. 

2240 Nim : 41 Tamdrup , 42 Nim, 43 Underup, 44 Hvirring, 45 
Hornborg, 46 Endelave. 

2251 Vejle amt, 52 Vejle, 53 Fredericia, 54 Kolding. 
2260 Bj wr g e: 61 Ut, 62 Nebsager, 63 Bjrge, 64 Urlev, 65 Orum, 

66 Stovby, 67 Hornum, 68 Barrit, 69 Vrigsted, 71 As, 72 Klak-
ring, 73 Rårup, 74 Skjolde, 75 Glud, 76 Hjarno. 

2280 Hatting: 81 Hatting, 82 Torsted, 83 Tyrsted, 84 Stenderup, 
85 Olsted, 86 Losning, 87 Korning, 88 Hedensted, 89 St. Dalby, 
91 Davgård, 92 Engom. 

2300 Nörv ang : 01 H.ornstrup, 02 0. Snede, 03 Grejs, 04 Sind-
bjEerg, 05 Uldum, 06 Langskov, 07 Vindelev, 08 Hvejsel, 09 Giv-
skud, 11 0. Nykirke, 12 Ringgive, 13 Give, 14 Tyregod, 15 Vester, 
16 Brande, 17 S. Omme. 

2320 T örrild: 21 Vejle landdistr., 22 Skibet, 23 Bredsten, 24 Gad-
bj€erg, 25 Lindeballe, 26 Norup, 27 Randbol, 28 Jelling, 29 Hover, 
31 Kollerup. 

2340 Jer 1 ev: 41 Höjen, 42 Jerlev, 43 Odsted, 44 Egtved. 
2350 Elbo.: 51 Ullerup (Fredericia lands., 52 Vejlby, 53 Erritso, 

54 Bredstrup, 55 Tavlov. 
2360 H olm ans: 61 Gaverslund, 62 Vinding, 63 Skjxrup, 64 Smid-

strup, 65 Pjedsted, 66 Gårslev. 
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2370 B r u sk : 71 Kolding landdistr., 72 Herte, 73 Bramdrup, 74 El-
tang, 75 Vilstrup, 76 Herslev, 77 Almind, 78 Viuf, 79 0. Starup, 
81 V. Nebel. 

2390 N. Tyr str u p (el. Kolding h.): 91 Stenderup, 92 Bjwrt, 93 
Vejstrup, 94 Hejls, 95 Vonsild, 96 Dalby, 97 Odis, 98 Taps. 

2401 R i n gk ob ing amt (m. „Vestkysten"), 02 Ringkeling, 03 Hol-
stebro, 04 Lemvig. 

2410 Sk od b org: 11 Nörlem, 12 N. Nissum, 13 Törring, 14 Heldum, 
15 Lomborg, 16 Rom, 17 Bövling, 18 Flynder, 19 Moborg, 21 
Nes, 22 Gudum, 23 Fabjierg, 24 Resen, 25 Humlum, 26 Vems. 

2430 V an dfuld : 31 Harboore, 32 Engbjwrg, 33 Hygum, 34 Hove, 
35 Vandborg, 36 Ferring, 37 Dybe, 38 Ramme, 39 Fjaltring, 
41 Trans. 

2450 Hjerm: 51 Måbjwrg, 52 Mejrup, 53 Borbjfflrg, 54 Hanbjxrg, 
55 Hjerm, 56 Struer, 57. Gjemsing, 58 Vejrum, 59 01by, 61 Fov-
sing, 62 Asp, 63 Navr, 64 Sir, 65 Gjörding, 66 Vem, 67 Bur. 

2470 Gin ding : 71 Estvad, 72 Rönbjaerg, 73 'Sal, 74 Ejsing, 75 
Ryde, 76 Sevel, 77 Haderup, 78 Grove, 79 Hodsager. 

2480 H amm e rum: 81 Tvis, 82 Avlum, 83 VilbjEerg, 84 Növling, 
85 örre, 86 Sinding, 87 Simmelkjaer, 88 Sunds, 89 Gjellerup, 91 
Bording, 92 Ikast, 93 Rind, 94 Herning, 95 Snejbjwrg, 96 Tjör-
ring, 97 S. Felding, 98 Assing, 99 Skarrild, 2501 Arnborg. 

2510 Ulb o r g : 11 Husly, 12 S. Nissum, 13 Staby, 14 Madum, 15 
Ulvborg, 16 Radsted, 17 Idum, 18 N. Felding, 19 Vinding, 21 Vind, 
22 Timring. 

2530 Hind: 31 Ringkebing lands., 32 Rindum, 33 Velling, 34 He, 
35 No, 36 Torsted, 37 Hover, 38 N. Omme, 39 Tim, 41 Stadil, 
42 Vederso, 43 Holmsland Ny s., 44 Holmsl. Gl. s. 

2550 Mil ng : 51 Vorgod, 52 N. Vium, 53 Herborg, 54 Brejning, 
55 Lem, 56 01strup, 57 Dejbjxrg, 58 Hanning, 59 Stavning, 61 
Skjern, 62 Boning, 63 Soedding, 64 Borris, 65 Faster. • 

2570 N. H orne: 71 S. Bork, 72 N. Bork, 73 Hemmet, 74 S. Vium, 
75 Lönborg, 76 Egvad, 77 Lyne, 78 Strellev, 79 Ådum, 81 Hoven. 

2585 Ribe amt, 86 Ribe, 87 Varde, 88 Esbjwrg. 
2590 V. Horn e: 91 Varde lands., 92 Janderup, 93 Billum 94 Lunde, 

95 Ovtrup, 96 Kvong, 97 N. Nebel, 98 Lydum, 99 Henne, 2601 
Lönne, 2602 Ål, 2603 Ho, 2604 Oksby. 

2610 Horn e: 11 Torstrup, 12 Horne, 13 Hod4e, 14 Tistrup, 15 
Olgod, 16 Ansager. 

2620 S k a ds : 21 Ose, 22 Nxsbjterg, 23 Starup, 24 Grimstrup, 25 
V. Nykirke, 26 Fåborg, 27 Årre, 28 Sneum, 29 Tjwreby, 31 kerne, 
32 Skads, 33 Bröndum, 34 V. Nebel, 35 Alslev, 36 Hostrup, 37 
Guldager. 
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2640 Fano: 41 Nordby, 42 Sonderho. 
2650 Slavs: 51 Grindsted, 52 Grene, 53 Vorbasse, 54 Hejnsvig. 
2660 Anst: 61 Verst, 62 Bxkke, 63 Lejrskov, 64 Jordrup, 65 Anst, 

66 Gjesten, 67 Skanderup, 68 Sest, 69 Hjarup, 71 Vamdrup. 
2680 Malt: 81 Lindknud, 82 Brorup, 83 Holsted, 84 Fövling, 85 

Malt, 86 Folding, 87 Vejen, 88 Lceborg. 
2690 Gjör ding: 91 Åstrup, 92 Gjörding, 93 Vejdrup, 94 Darum, 

95 Bramrninge, 96 Vilslev, 97 Hunderup, 98 Jfflrnved. 
2700 Ribe h.: 01 Ribe domkirkes lands., 02 Ribe St. Katharinw, 

03 Farup, 04 Hjortlund, 05 Kalvslund, 06 Obbekjw, 07 Sem, 08 
V. Vedsted, 09 Mano. 

[Sonderjyllan d vii senere blive nummereret.] 

4000 Sigöjnere, „Rejsende", Tatere. 
4100 Mer. 



Kvarlevor av en Frös-ritual 
i en svensk bröllopslek. 
Av N. E. HAMMARSTEDT, Stockholm. 

Nu kan I pynte mig dette Scepter 
ud, saa meget som I vii, gjore det tul 
et Fastelavns Riis, det bliver dog en 
Mester Erik. 

S. Kirkegaard: Eliten — eller (D. 2, 
1895, s. 169). 

Att ännu i senaste århundradens folkseder sällsamma lem-
ningar av forntida, hedniska riter anträffas, innebär för folklivs-
forskaren ingen egentlig överraskning. Ofta hava dessa kvar-
levor antagit lekens oskyldiga förklädnad, men icke så sällan 
framskymta genom denna enstaka drag av hedendomens hela 
råhet. Detta kan väl värka frånstötande, men får icke därför 
avskräcka från vetenskaplig undersökning — så mycket mindre 
som redan i denna råhet ligger ett visst indicium för den ifråga-
varande folksedens ålderdomlighet ock relativa ursprunglighet. 
Vi må icke förgäta, att det framför allt är ur eller genom 
kristendomen som den radikala omdaning i livskrav, levnads-
åskådning ock seder småningom inträtt, vilken behärskar vår 
tid ock för oss synes vara det enda naturliga ock riktiga. 
Hedendomen såg mycket, ock ej minst frågorna om alstring, 
liv ock död, med helt andra ögon än vi, ock handlade därefter. 
Jag förutskickar dessa rader, innan jag skrider till behandling 
av ett ämne, som kommer att tvinga mig till åtskilliga kanske 
anstötliga slutsatser ock förmodanden rörande våra hedniska 
förfäders religiösa liv. Men vi hava, vad moral eller rättare 
anständighet beträffar, på motsvarande kulturstadier förmodligen 

33-111091. Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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varken stått högre eller lägre, vi, än andra folk, ock det är 
ju den objektiva sanningen, ock endast den, som är veten-
skapens mål. 

Den entusiastiske räddaren åt eftervärlden av så många 
vittnesbörd om svensk folkdiktning ock folksed RICHARD DYBECK 
meddelar i Runa 1842-43' en uppsats om en bröllopslek kallad 
stabbdansen eller stubbdansen, vilken han känner från några 
orter i Dalarna, Västmanland ock Uppland samt även från 
G udbrandsdalen i Norge. Tydligen har denna dans väckt hans 
synnerliga intresse, ty han lovar att återkomma därtill en annan 
gång. Denna andra gång uteblir dock, så vida man icke därmed 
får förstå en kortfattad beskrivning av detta bröllopsupptåg i 
Sko socken i Uppland. Stabbdansen har emellertid både långt 
före ock även efter antydda tid ådragit sig åtskilliga folksed-
skildrares uppmärksamhet ock blivit jämförelsevis utförligt be-
skriven. För Dalarna lemnar i synnerhet F. AROSENIUS i sin för 
svensk folkkännedom högst värdefulla »Beskrifning öfver pro-
vinsen Dalarne»3  ett värdefullt material. 

I sin nyss angivna uppsats säger DYBECK, att »dansen är 
söder om Mälaren alldeles okänd». Detta är emellertid, åt-
minstone om man ej strängt fasthåller vid uttrycket »dans», ett 
misstag. De landskap, för vilka jag lyckats få stabbleken 
konstaterad, äro nämligen Södermanland, Uppland, Västmanland, 
Dalarna ock Härjedalen, samt utanför vårt land i Norge Gud-
brandsdalen ock Hallingdalen, i Finland södra Österbotten. 

Uppgiften från förstnämnda landskap, vilken, författad av 
kyrkoherden LARS HALLMAN, förskriver sig från år 1748 ock 
avser Blacksta ock Vadsbro socknar i Oppunda härad3, är i 
åtskilliga hänseenden ensamstående. På andra bröllopsdagen — 
alltså då det kyrkliga ansågs undanstökat ock de gammaldags 
sedvänjorna åter kunde få smyga fram ur sina vrår ock göms-
len — infördes i stugan en huggstubbe, omkring vilken ett långt 
rep var bundet. De gifta ville draga stubben in, de ogifta 
drogo däremot åt motsatt håll, för att hindra detta. Huruvida 
vi här möta någon motsvarighet till den vid våra gamla allmoge- 

II. 2, s. 62 if. 
Tryckt i Falun 1862-1868. 
S. Wallin, »En otryckt sockenbeskrifning af Lars Hallman», 

s. 37, i Fatab. 1911. 
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bröllop vanliga striden mellan de gifta ock de ogifta gästerna 
om brudgum ock brud, här anknuten till ifrågavarande upptåg, 
vill jag låta vara osagt: i Boda socken i Dalarna var det 
flickorna som uppträdde såsom bröllopsträdets, »mallans», fiender 
ock sökte förstöra detsamma. När efter mycket stretande stubben 
omsider kommit på sin plats i stugan, framträdde en person, som 
kallades »fältskjär» ock som åtföljdes av en »gesäll». Den förre 
bar »et stort båck- eller kohorn» såsom »lancette» ock åtskilliga 
andra »jnstrumenter», vilka icke närmare angivas. Den senare 
medförde »en stäfwa, i hwilken han altjämt rörer med en klabb, 
och säges skola deruti gjöra palt af den blod, som hans mästare 
genom åderlåtning tappar ut». Nu måste alla fram för att den 
ena efter den andra uppträda på stubben. Där undersöktes de 
av »fåltskjären» ock hans medjälpare, var de hade sina fel ock 
krämpor, »då mästaren sätter an med sit horn och slår på med 
et wedträ, hwarwid den stackars gesällen får brottom, at röra 
i sin stäfwa». Under denna operation hängde man »öfwer eller 
på» den på stubben stående ett par gamla med halm eller hö 
uppstoppade linnebyxor, vid vilka var fastbunden en koskälla, 
»i hwilken understundom klämtas». Innan han gick ned från 
sin upphöjda plats, måste vederbörande dricka en annan till, 
»som man föregifwer varit ens sänglagare»i. Enligt antecknarens 
framställning skulle denna nu upp, ock så fortgick det laget 
runt. »Härwid», tillägger författaren helt öppenjärtigt, »måste 
jag tilstå, kunde wäl wara tillfälle, at gjöra steg utom ärbar-
heten; men är någon tilstädes, för hwileken försyn bäres, så kan 
altsammans afiöpa utan förargelse». Då nu iakttagaren var 
församlingarnas egen kyrkoherde, kan man förstå, att åtskilligt 
utelemnades, ock man måste förvånas över att han fick be-
vittna så mycket, som det han skildrat. Tyvärr är kyrkoherde 
HALLMANS framställning även av vad han sett emellertid i flera 
hänseenden bristfällig. Så säges t. ex. icke ett ord om brud-
parets roll vid detta uppträde. Kanske beror det ock på vårds-
löshet, att någon dans icke omnämnes i detta sammanhang. En 
nutida läsare bör kanske erinras om att de omtalade halmfyllda 
linnebyxorna naturligtvis voro knäbyxor, sannolikt ännu ganska 

1) Se härom t. ex. Sam. ödmann, Hågkomster, 4 upp!., Örebro 1861, 
a. 92, 95-96. 
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vida. Vad de skulle föreställa, är svårt att avgöra. Måhända 
hade de trätt i stället för en hel mansfigur. Beträffande hornet, 
vilket den s. k. fältskären använde såsom »lancette», bör på-
pekas, att därvidlag näppeligen en förväxling med ett kopphorn 
vare sig hos allmogen eller iakttagaren kunnat äga rum: kopp-
ning var en för den tiden alltför allmänt bekant operation, för 
att en dylik grov missuppfattning av kopphornets användning 
skulle kunnat förekomma. 

Enligt min mening ligger en offerrit såsom urbild bakom 
här skildrade, om en studentdeposition eller ett skråupptåg er-
inrande uppträde. Till bestyrkande av denna min förmodan 
må, efter AROSENIUS, anföras följande bröllopssed i Bjursås socken 
i Dalarna. Innan bröllopet slöts, uppbröts ett stort träd med 
rötterna ock släpades fram till bröllopsgården, varvid spelmannen 
gick i spetsen för tåget, under det en karl av sällskapet »motade 
på». Detta träd kallades »gaspöoxen» (d. v. s. bröllopsoxen)'. 
Efter framkomsten låtsades man slakta denna »oxe», i det man 
stack hål här ock där i barken ock högg av grenarna, varpå 
gästerna trakterades med »oxbloden», som bestod av brännvin, 
öl (»dricka») ock kaffe, sammanblandade. Sedan detta var gjort, 
restes stammen vid vägen med rötterna i vädret, ock därpå fästes 
en papperslapp med en i skämtsamt överdrivna ordalag avfattad 
förteckning över allt vad bröllopsgästerna under gästabudet fått 
till livs av mat ock dryck. Så vitt jag kan se, visar detta 
vittnesbörd alldeles självständigt åt samma håll som den söder-
manländska bröllopsseden. 

I de uppgifter jag äger från Uppland, inom vars norra del 
dansen på DYBECKS tid var »åtminstone till namnet ännu bekant», 
framstår stabbdansen tydligen i en på det hela taget mindre 
ursprunglig gestalt. Alla äro dock eniga om att framhålla ett 
väsentligt drag, som icke anträffas i förut anförda berättelser, 
nämligen dansen kring stabben eller stubben. I skildringen av 
ett bröllop år 1786 i Danderyds socken invid Stockholm2  be-
skriver kyrkoherde J. P. WALLENSTEEN »dantsen kring stubben» 
sålunda. »Två personer höllo hvarannan under dants i hand, 
och hindrade hvarannan att sätta en sax eller gaffel i en ring 

Gäsbå, gasbu, gaspO, egentligen 'gästabud', betecknar i Dalarna 
uteslutande bröllop. 

2) Meddel. fr. Nord. mus. 1898, s. 49 if. 
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liggande på stubben m. m. d. För hvarje gång man felade 
måste pliktas». I de tvänne andra uppgifterna, den ena från 
Sko socken i Håbo härad, anförd av DYBECK1, den andra från 
Veckholms socken, Trögds härad, omtalas, att man på andra 
bröllopsdagen dansat kring eller på stubben. DYBECK meddelar 
dock även den icke oväsentliga upplysningen, att man strax 
förut förtärt »så kalladt sammelsurium» (vad detta är, angives 
icke), samt att stubben (stäbban, stabben) ställdes mitt på golvet 
ock på den ett fat, vari pänninginsamling skedde åt spel-
niänneu ock »diskvaskan». Det var därunder som dansen om-
kring stubben ägde rum. 

Att denna bröllopssed, även sedan den längesen frångått 
sin värsta hedniskhet, redan i gamla tider varit i behov av en 
skyddande förklädnad för att få existera, framgår av följande 
passus från stiftsynoden i Uppsala 1738: »det gafs tilkänna, 
huruledes på många ställen hit in tu l är i bruk, at bröllops-
folket på andra dagen dansa omkring den så kallade stubben, 
hwarwid mycken lättsinnighet och förargelse föröfwas, ehuru 
det föregifwes wara et medel at samla penningar til de fattiga 
och husarma i församlingarna».2  I en akademisk avhandling 
från 1750 av J. MOMAN, uppländing, omnämnes stubbdansen 
helt kort ock utan all beskrivning såsom »ludus, quem in con-
viviis nuptialibus adhibere solent rustici hodierni, diciturque: 
dansa med huggestocken»3. I samma för svensk folkkännedom 
ganska märkliga avhandling förekommer en annan uppgift, som 
ock måhända här bör antecknas. I det vatten, som användes 
till barndopet, kastar man, säger MOMAN, stickor ur huggstubben, 
»ne ignominiosa morte pereant nati»4. I vad mån här en annan 
åskådning ligger till grund eller endast spelat in för att dölja 
en hednisk övertro, vågar jag ej avgöra. Påtagligen förskriva 
sig bägge MOMANS uppgifter från Uppland. 

I Västmanland var på DYBECKS tid stabbdausen, eller »stäbb-
dansen» såsom den där kallats, försvunnen, om ock i några 
socknar »till namnet ännu bekant». Emellertid har han därifrån 

Runa 1842-43, h. 4, s. 61. 
H. Lundström, Sv. synodalakter, Uppsala 1904 o. f., s. 345. 
J. Moman (prws. J. Ihre), De superstitionibus hodiernis ex gen-

tilismo residuis, Upsala 1750, s. 38. 
Sist auf. arb. s. 36. 
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upptecknat en ännu på hans tid bestående kvarleva av denna 
bröllopssed, vilken är av stort intresse för vårt ämne. I detta 
landskap, särdeles i Bärgslagen, måste alltid en s. k. stäbb-
gubbe närvara vid bröllopet. Denne hade till uppgift att andra 
ock tredje bröllopsdagen med upptåg ock skämt roa gästerna 
»och torde», säger DYBECK, »fordom haft något att bestyra äfven 
vid Stäbbdansen». På tredje dagen avkyldes emellertid hans 
munterhet. En drög (grov, oskodd forsläde) framfördes nämligen, 
ock på den upplyftes först en stubbe, »stäbba», ock sedan vid 
dennas sida »stäbbgubben». Under musik ock skrål drog där-
efter ungdomen i väg med fordon ock fora till någon bäck eller 
puss, i vilken de välte ned både stubbe ock gubbe. 

I Dalarna synes stabbdansen hava bibehållit sig rätt segt 
långt in på adertonhundratalet. Om det hithöriga bruket i 
Bjursås socken har jag redan talat (s. 492). I Järna utvalde på 
sista bröllopsdagen brudgummen en karl ock en kulla, vilka 
ställdes på en i stugan framsatt stabbe ock bjödo på den s. k. 
färdsupen, varefter de bjudna dansade med varandra ock erlade 
en förnyad avgift till spelmannen. Denna avskedsdans kallades 
stabbdansen. I Nås lades stabben på en drög ock släpades på 
denna in i stugan av en karl, som förspänd ock påselad kröp 
på alla fyra. Stabben ställdes mitt på golvet, ock par efter 
par av de unga fördes upp på den, varefter de dansade med 
varandra. Under tiden gick någon omkring ock samlade in 
spelmanspängarna. Ståendet på stabben ansågs »innebära en 
vink om ett närmare hjerteförhållande de utvalda emellan». I 
Vänjan måste likaledes alla par bland de unga, vilka väntades 
skola bilda jonelag, efter varandra taga plats på den mitt i 
rummet uppställda väldiga stabben. Under tiden dansades en stor 
»slängpolska» omkring dem eller väl egentligare omkring stabben. 

Egendomligare ock ålderdomligare drag visade denna bröl-
lopssed på den i Siljan liggande Sollerön. Jag anför här min 
sagesman, AROSENIUS, ordagrant. Önskligt hade varit, att hans 
skildring gjorts något utförligare. »Andra eller tredje dagen kring-
bäres spelmannen på ett väldigt träd i både bröllopsgården och 
granngårdarne, och gästerna sluta sig under mycket stoj och 
skoj till tåget. Derefter utföres den vanliga stabbdansen. Hög-
tiden pågår 3 å 4 dagar. Sista dagen utflyttas stabben på 
gården, och på den tager spelmannen sin plats. Gästerna om- 
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sluta honom i en utvidgad ring och utföra en högst egendomlig 
dans. De dansande taga tre hopp åt sidan och stanna sedan 
med fötterna, men vagga af och an med kroppen. Dessa rörelser 
förnyas länge och väl. Under tiden gå de nygifta omkring i 
ringen med en brännvinsskål och bjuda de dansande en sked 
af den lifvande drycken, tills förrådet är slut. Då ger spel-
mannen en signal, och hela sällskapet rusar in i stugan, der de 
hö,ja ungfar och ungmor under högljudt skrål och hurrande». 
Jag vill redan här nämna, att jag såväl på grund av den skild-
rade dansens karakter som av skäl, vilka jag i det följande 
skall anföra, i denna på den avskilda Sollerön fortlevande dans 
tror mig hava påträffat den för hela här ifrågavarande kult-
område ursprungliga kultdansen, ock alltså en dans möjligen 
äldre än den eljest förekommande ringdansen. 

Alla dessa anförda uppgifter från olika socknar i västra 
ock mellersta Dalarna förskriva sig från AROSENIUS' förut om- 
talade beskrivning över detta landskap. 1 sin uppsats om stabb- 
dansen i Runa 1842 beskriver DYBECK denna dans i ett par 
andra dalsocknar, nämligen Malung ock Mora. Även i sist- 
nämnda socken uppfördes leken vid bröllopsfästens slut, ock 
skulle då ungdomen parvis uppträda på stabben. Där skulle 
de dricka varandra till ur en ock samma kåsa. Tvänne äldre 
män vaktade vid dörren, för att ingen skulle smyga sig undan. 
När stabbdansen var slutad, ställdes drickssån, ur vilken man 
vederkvickte sig mellan danserna, mitt på golvet, ock man 
dansade en ringdans omkring denna. En uppteckning i Nor- 
diska museets arkiv meddelar, att en gosse sökte stryka de på 
stubben stående om munnen med en sotig visp, samt att 
dessa, sedan de först »svängt ett hvarf rundt på stubben», även 
skulle dansa ett varv runt om densamma. I Malung, där stabben 
uttryckligen anges hava varit av största möjliga grovlek, skulle 
först brudgummen ock bruden upp på den, medan det övriga 
laget dansade omkring dem. Därvid skulle de tu dricka var-
andra till ur en kåsa eller bolle, fylld med öl. Detta dryckes- 
kärl, kallat »gäspö-bullan», vilket någon gång skall ha rymt 
flera kannor, hade på skilda ställen olika namn såsom Sven, 
Enad, Gertrud, »och finnes», säger DYBECK, »att i fordna dagar 
hvarje socken gerna haft en skål för detta ändamål». Sedan 
brudparet stigit ned, skulle släkt ock gäster efter anseende ock 
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ålder bestiga stubben ock dricka tvemännings, »tills nära hela 
laget, alltid parvis, varit deran». Även från medlet av 1700-
talet finnes ett kort omnämnande av »stäbbdansen» i Malungl. 
Det heter, att den sker under skåldrickning. Den sång, som 
därvid sjöngs, återgives även ock liknar i huvuddrag den hos 
DYBECK 2  från Mora antecknade visan. Med dessa må jämföras en 
av HALLMAN i redan anförda socken beskrivning angiven visa, vilken 
med dem äger i ögonen fallande släktdrag. De inströdda franska 
orden m. m. intyga, att dessa troligen en gång vanliga dryckes-
visor, som tydligen ursprungligen icke haft något med stabbdansen 
att göra, icke äro äldre än 1600-talet; ock de kunna således här 
saklöst förbigås. Knappast, eller åtminstone obetydligt, har väl 
ens det i visan ingående »tre kappar på ra» någon rituell betydelse. 

Till föregående, huvudsakligen ur litterära källor hämtade 
uppgifter från Dalarna är jag i tillfälle att göra tillägg från 
ett par andra socknar i samma landskap. I Orsa kallades så-
dana bröllop, vid vilka bruden icke bar krona, för »stabb-bröllop». 
Jag må här erinra om att brudkronan i gamla dagar var ett 
på sätt ock vis kyrkligt intyg om att bruden vid vigseln ännu 
var mö. Benämningen »stabb-bröllop» tilldelade alltså bröllops-
högtiden en viss anstrykning av okyrklighet, av att ej vara 
med kristen sedvänja fullt överensstämmande. En annan här 
ifrågavarande ämne belysande uppgift från samma socken är 
följande. Andra eller tredje bröllopsdagen plägade gossarna 
»stabba» flickorna. Detta tillgick på det sättet, att gossarna, 
sedan de i taket i vedboden gjort fast en ketting ock vid dennas 
nedre ände fäst en trästubbe, sökte draga flickorna under denna, 
så att den slog dessa i baken. Blev en flicka trött att dansa, 
skulle hon sålunda »stabbas», ock på samma sätt skulle den 
kvinna vederkvickas, som till äventyrs varit oförsiktig med 
dryckesvarorna. Denna sed erinrar således, såsom man finner, 
om den rituella kraftpiskning med spön, vilken är förbunden 
med åtskilliga årshögtider ock hos flera europeiska folk, framför 

Hillphers, Dagbok öfwer en Resa Igenom de, under Stora Koppar-
bergs Höfdingedöme Lydande Lähn och Dalarne 1757, Wästerås 1763, 
s. 274. 

2) Anf. upps. s. 64. i Genom slarv förekommer där en missvisning: 
den första visan är påtagligen Moravisan, den senare (efter Hillphers) 
är Malungs-(icke Mora)mål. 
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andra slaver ock litauer, spelar en roll även vid äktenskaps ingå-
ende'. För denna tydning talar ock en bröllopssed, varom jag er-
hållit uppgift från Envikens socken i Dalarna. Här upprestes 
vid bröllopsgården en avkvistad gran, som endast hade en gren-
ruska kvarlemnad i toppen, ock i denna voro en mängd ko-
skällor fastbundna. En sådan gran kallades »jäspesträ» (bröllops-
träda). Då detta bestyr var utfört, begynte dansen. Överbevisades 
eller anklagades någon av de ogifta karlarna att hava legat hos 
någon av flickorna under den föregående natten — »friat» såsom 
det hette — greps han ock bands vid »jäspesträet» ock piskades 
där under allmän munterhet med ett spö, dock endast skenbart 
hårt, av en bland männen. »Detta var», upplyste min sagesman, 
»ingen skam, snarare tvärtom, om dä var någon duktig jänta 
han legat hos; ja, de bruka' vara många som fick spö för var 
gång». Samtidigt med piskningen bragte man genom att rycka 
i ett vid toppen av trädet fäst rep de där upphängda skäl-
lorna att ljuda. Det må i förbigående nämnas, att bruket att 
hänga skällor i bröllopsträdet förekommit också i andra dal-
socknar, t. ex. Leksand, samt även utom vårt land, t. ex. i 
Baden3. I dessa sist anförda fall handlar det emellertid, såsom 
ses, icke längre om någon stubbe eller stabbe, utan om ett 
bröllopsträd eller en brudstång av den art, som är känd från 
många orter både inom ock utom Sveriges gränser. Här må 
tilläggas, att i Mora, Rättvik ock Boda, i vilken sistnämnda 
socken stabbdansen också säkert förekommit, det till bröllops-
gården framförda ock där resta trädet kallades »mallen» eller 
»mallan», ett ord som även betecknar staven i smörkärnan samt 
grötkräcklan. I Mora sade de, som framförde trädet, att det 
skulle tjäna till »grötmalla» åt de nygifta. Vid det skildrade 
södermanländska upptåget intog skällan en annan plats, näm-
ligen på den uppstoppade halmfiguren. 

Vad Härjedalen, åtminstone Svegs socken, beträffar, uppger 
allaredan HULPHERS4, att »Stabb-dansen brukas nu icke». Emeller- 

Se härom Mannhardt, Wald- u. feldkulte I (1875), s. 251-
303; om bröllopspiskning speciellt s. 299-303. 

Jfr not 1 s. 492. 
Sartori, Sitte u. brauch I (1910), s. 66. 
Hfilphers, Samlingar tu l en Beskrif-ning öfwer Norrland. Tredje 

Samlingen om Herjedalen. Westerås 1777. S. 38. 
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tid hava ett par långt senare skildrare av folkseder i detta 
landskap haft mer att förmäla i saken. Sålunda berättar NORD-
LANDER', att andra eller tredje bröllopsdagen roar man sig med 
att »dansa kring stabben». Detta tillgår så, att »en träkubbe 
ställes midt på golfvet, och en gosse stiger upp jemte en flicka 
och dricker med henne, under det de andra dansa rundt om-
kring. Vill ingen flicka stiga upp jemte honom, sätta de när-
varande upp en, som anses passa till hans maka». Likartat 
skildrar ÖBERG leken 2: »Ett numera bortlagt bruk var att dansa 
på stabben. På tisdagskvällen (alltså tredje ock sista bröllops-
dagen) bars en stor stabbe, avsågad vid rotändan, av något tjockt 
träd, in i bröllopsstugan ock ställdes på ände. På denna dan-
sade därefter ett par i sänder. 'Bonden' (d. v. s. den för hus-
bonden fungerande värden) bestämde, vilka som skulle dansa 
med varandra. Att stabbdansen gav anledning till en mängd 
upptåg, faller av sig självt». 

Enligt dessa beskrivningar företedde alltså stabbdansen i 
Härjedalen icke något för detta landskap egendomligt drag. 
Emellertid saknas icke ett sådant av en i viss grad säregen 
karakter, vilket också både EIVLPHERS ock NORDLANDER omtala, 
men ej i direkt samband med stabbdansen. Den förres fram-
ställning, som särskilt avser Svegs socken, lyder sålunda3. 
»Utom andre gamla sedwanor, må nämnas Brie kar-hu fwudet, 
som är en gäst, endast buden för at roa sällskapet. Ju wan-
skapeligare en sådan spökat ut sig, och dess flera löjliga uptåg 
han haft, desto mera har han behagat sällskapet; ilwarföre ock 
en sådan narr, utom wälplägning, äfwen fått Brud-gåfwor. I 
förra tider skal han äfwen fölgt med Brud-skaran til Kyrkan, 
men som under Gudstjensten deraf ofta upkorilit förargelse, har 
slikt oskick blifwit hindrat, och denne sed afskaffad». Den an-
förde författaren meddelar vidare, att andra bröllopsdagen gavs 
»af hela sällskapet och ungdomen i synnerhet Waggpengar, eller, 
som här säges, i Waggan — — — hwilken insamling tilförene 
altid blifwit genom Brickar-hufwudet utropad». Det må i förbi-
gående tilläggas, att dessa vaggpängar insamlades i en för detta 

J. Nordlander, Bröllopsseder i Herjedalen s. 259, i »Sverige, 
fosterländska bilder» (1877-78). 

S. Öberg, Från Härjedalen (1901) s. 22, Sv. landsm. XIX. 3. 
Sist anf. arb. av ilillphers, s. 37-38. 
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ändamål gjord miniatyrvagga av trä. fitiunEns' underliga be-
nämning »brickarhuvud», varåt jag icke vågar äventyret av en 
förklaring, möter i NORDLANDERS nyss anförda bröllopsskildring 
såsom »brudkarlshuvud», ock in duplo, nämligen såsom man ock 
kvinna. »Tisdagens (sista bröllopsdagens) största nöje består», 
säger NORDLANDER, »i framställande af de två 'brudkarlshufvudena'. 
Två manliga gäster kläda ut sig, det löjligaste de kunna; den 
ene till qvinna, den andre till karl, och komma in till gästerna 
under föregifvande, att de äro från främmande land o. d. Vid 
inträdet helsa de ytterst artigt, qvinnan niger, och mannen bugar 
sig, i det han skrapar med högra foten efter golfvet. Härpå 
läser han upp sitt pass, hvilket bör vara rimmadt och fullt af 
qvickheter. De främmande bjudas till bordet och undfägnas 
rikligen med mat och dryckjom: Sinsemellan tala de 'främmande 
språk'. Nu börja gästerna spela dem hvarjehanda spratt, klandra 
passet, betvifla deras kön o. s. v. Till slut säga sig gästerna 
vilja bli qvitt dylika fridstörare och skaffa bort dem på ett eller 
annat sätt.» LLOYD, SOM i sin bok om svenska allmogen be-
träffande Härjedalens bröllopsseder utnyttjar HeLPHERS, gör på 
egen hand en otvivelaktigt riktig sammanställning av »brickare-' 
huvudet» med »stäbbgubben», vilken benämning han väl dock 
sannolikt hämtat från DYBECKS här förut (s. 494) anförda skildring 
från Västmanland. Från Danmarks socken i Uppland framlägger 
han emellertid en beskrivning av ett hithörigt bruk, vilken jag 
icke återfunnit på annat håll'. Andra bröllopsdagen satte man 
sig klockan fyra eller fäm på eftermiddagen till bords för att 
äta bröd, doppat i flott. Under denna måltid visade sig två 
besynnerligt utklädda personer, en manlig ock en kvinnlig figur, 
ock presenterade »en löjligt utprydd pjes med ett långt hand-
tag». I denna skulle gästerna lägga en slant åt »diskvaskaren». 
Detta komiska par utförde allehanda löjliga upptåg, ock ju 
mera de bragte sällskapet att skratta, desto bättre uppfyllde de 
sin roll, ock desto rikare blev deras recett. Efter måltidens 
slut dansades åter. Så långt LLOYD. Jag vill till detta lägga 
ett anförande efter kyrkoherde HALLMANS av mig förut anlitade 
skildring från Södermanland vid medlet av 1700-talet. Efter 
upptåget med stubben följde ett annat, nämligen brudgummens 

1) L. Lloyd, Sv. allmogens plägseder (1871), s. 37. 
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indragande på en kälke, varvid en förklädd person uppträdde 
såsom »kusk». Om denna skriver författaren ordagrant så-
lunda: »Ju fulare de få honom, ju häldre de se. Mäst plägar 
hans liverie bestå i en afwog skinpäls, et par fårskin ell:r 
slarfwoga snjö-såckor om benen och en hiskelig peruque af et 
par blån-tåttar. Denne sätter sig fram på tjälcken med en 
piska i hand, bakför honom sitter Brudgumen med sin brän-
winswärpell under armen, och frammanföre stå de närwarande 
drängar och pojkar, hållande i et rep, som de fastknutit i tjälck-
hanken, hwarmed de såsom hästar skola draga in hela skiussen.» 
När de fått in kälken mitt på stuggolvet, steg brudgummen av 
med sin brännvinskagge ock tog plats vid bordet, under det de 
andra rusade ut igän med kälke ock »kusk». Strax kommo 
de emellertid tillbaka ock jämte dem även den så kallade 
kusken, ock nu begynte .ett livligt pokulerande med kaggens 
innehåll, varvid alla ungkarlars skål dracks »under et grufweligt 
skrikande». Under tiden uppträdde »kusken» såsom gyckel-
makare. 

Det kan näppeligen råda något tvivel om att del de skildrade 
södermanländska bröllopsupptågen uppträdande »fältskären» ock 
»kusken) leda sitt ursprung från en ock samma urgestalt, samt 
att denna även går igän i den västmanländske »stäbbgubben», 
det härjedalska »brickarehuvudet» ock deras vederlikar, likasom 
i mer nivellerade former i spelmannen (jfr s. 494), rotesoldaten 
ock andra vid bröllop i våra mellansvenska landskap upp-
trädande ceremonimästare ock rolighetsmakare. 

Utanför Sveriges gränser förekom, som redan sagts, stabb-
dansen i vissa delar av Norge ock Finland. Ross' norska ord-
bok 2  anför från Hallingdalen värbet stabba såsom betecknande 
en lek, bestående i att »s2ette en paa 'stabben', huggeblokken», 
ock »stabbedans, dans i denne leg». Från norra Gudbrandsdalen 
anför samma språkman stabbedag såsom benämning på tredje 
bröllopsdagen, »paa hvilken stabbeleik'n finder eller fandt sted». 
Utförligare redogör DYBECK a  även vad Gudbrandsdalen beträffar 
för denna bröllopssed: »1 Norrige (egentl. i norra Guldbrands-
dalen) benämnes tredje bröllopsdagen Stubbedagen. På denna 

Liten brännvinskagge. 
II. Ross, Norsk ordbog (1895), s. 750. 
Anf. • upps. om  stabbdansen s. 62. 



KVARLEVOR AV EN FRÖS-RITUAL 	 501 

dagen inrullas i bröllopsstugan, under aflossande af skott, en 
väldig furustubbe. Detta kallas att 'inskjuta stubben'. Der-
efter uppstiga brudgumme och brud, samt sedan de afträdt andra 
af laget parvis på stubben och dricka hvarandras skål. Hvarje 
par dansar efter nedstigandet från stubben tre hvarf kring den-
samma. Slutligen 'utskjutes' stubben och rullas af den s. k. 
köksmästaren, under hvarjehanda upptåg af ungdomen, i närmaste 
bäck. Huruvida under skåldrickningen och dansen någon viss 
sång afsjunges, känna vi icke.» Här möter alltså samma bruk 
som i Västmanland (se s. 494): att såsom en avslutning av cere-
monien stubben vältas ner i ett vattendrag. 

Den enda uppgift jag anträffat från Finland har egentligen 
sitt värde såsom vittnesbörd om ifrågavarande folkseds sprid-
ningsområde även österut. Uppteckningen, vilken förskriver 
sig från Kvevlaks församling i Vasa län, meddelar helt enkelt 
följande,. Andra bröllopsdagen inhämtar brudens fader en 
»stabba», d. v. s. en huggstubbe, vilken placeras mitt på golvet. 
På denna måste nu alla pojkar, som ännu gå °förlovade, fram 
ock sitta i tur ock ordning, »under det flickorna och de gifta 
och förlofvade männen dansa i yrande fart omkring den, som 
sitter på stabben». Denna »stabbdans» betraktas såsom en smäde-
dans mot ungkarlarna, vadan de gifta männen måste med våld 
sätta dem på stubben ock där kvarhålla dem. 

Jag har i det föregående efter de källor, som stått mig till 
buds, samlat ock objektivt framställt ett så fullständigt material 
jag kunnat för att känneteckna stabbdansen ock därmed förenade 
upptåg i deras olika stadier av anpassning efter senare tiders 
fordringar på det anständiga. Under denna anpassningsprocess 
ha naturligtvis flera drag gått förlorade, vilka man numera 
endast hypotetiskt kan sluta sig till. Det är emellertid möjligt 
ock troligt, att materialet ännu kan ur både litterära ock tra-
ditionella källor ej oväsentligt förkovras. I Dalarna ock Finland, 
ock möjligen även i Härjedalen ock Norge, torde på ett ock annat 
håll stabbleken åtminstone fortleva i äldre personers minne, ock 
m.ånget drag, som upptecknare hittils förbigått, missförstått eller 
endast antytt, skulle i så fall kanske ännu kunna tillvaratagas 
åt folklivsforskningen. 

1) K. Nr. Åkerbloin i Brage 1907, Helsingfors 1908, s. 43-44. 
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Emellertid är jag skyldig att tils vidare ur det föreliggande 
materialet söka utdraga det, som jag anser hava tillhört den 
ursprungliga ritualen, för att samtidigt våga försöket att av 
dessa spillror antydningsvis hopfoga en helbild. Läsaren må. 
alltså icke på det följande lägga den formellt stränga logikens 
måttstock, utan endast mäta det med sannolikhetens ögonmått. 
Utan att begiva sig ut på »hypotesernas gungfly» anträffar man 
aldrig de fasta punkterna, för så vitt dessa numera ligga av-
lägsnade från den fasta marken ock från varandra. 

Ursprunget till den ritual, som ligger bakom stabbdansen, 
är otvivelaktigt att söka i den hos germanerna ock de ariska 
folken överhuvudtaget urgamla trädkulten. Denna genomgår 
alla de anförda skildringarna, huru skiftande de för övrigt än 
må vara: den är deras rot ock kärna. Men trädkulten utgör 
icke något för de i denna uppsats behandlade bröllopsriterna 
speciellt utmärkande. Bröllopsträd eller bröllopsstänger hava 
förekommit i vårt land från Blekinge åtminstone upp till Jämt-
land ock utom vårt land alltifrån östra Asien till västra Europa. 
Vad som är särskilt utmärkande för här ifrågavarande ritual är, 
att bröllopsträdet utgöres av en stock eller stubbe, ursprungligen 
upptagen med huvudroten eller huvudrötterna ock må hända 
ställd med rotändan uppåt (jfr s. 492 samt s. 514). Denna stubbe 
eller stock synes hava haft eller erhållit en priapisk bibetydelse, 
en åskådning som för övrigt nog icke häller varit främmande 
för uppfattningen av andra bröllops- ock högtidsträd. Ännu 
vid de klassiska folkens falloforier synes det trä, .vid vars 
övre ände fallosbilden var fäst, icke hava förlorat all religiös 
betydelse, enär det, åtminstone i regeln, var av fikonträ. 

Vidare har, såsom jag redan framhållit, med denna bröllops-
ceremoni sannolikt varit förbundet ett tjuroffer (eller bockoffer). 
Djuroffer ock även människooffer åt träd hava tillhört trädkulten 
sedan uråldrig tid — ofta uppsattes djurets skalle ock hud på. 
trädet — men i detta fall torde trädoffret hava haft en säregen 
karakter, nämligen av försoningsoffer. Huru profant det till 
bröllopsstället förda trädet i sig självt än må hava varit, antog 
det såsom rituellt föremål en gudomlig rang. 	Ävärkaren 
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måste alltså hava ansetts såsom en brottsling mot den i trädet 
boende gudomligheten. Ock vilka hårresande grymma straff 
åvärkan å växande träd hos germanerna kunde medföra, ses av 
de gamla folkstadganden, som GRIMM anför i Deutsche rechts-
alterthtimerl. I förbigående må omnämnas, att i Njäls saga lik-
nande straff omtalas såsom utövat år 1014 hos irerna, men ej 
för brott mot heliga träd, utan för konungsdråp 2. Bland de av 
GRIMM anförda straffbestämmelserna är det en beträffande åvärkan 
å »bärande träd», vilken, såsom av sammanhanget längre fram 
skall framgå, här torde böra anföras: »Wenn jemand einen 
fruchtbaren baum abhauete und den stamm verdeckte dieblicher 
weise, dem soll seine rechte hand uf den rucken gebunden und 
sein gemechte uf den stammen genegelt werden und in die linke,  
hand eine axe geben sich damit zu lösen.» Detta nordvästtyska 
lagbud, som är hämtat från Schaumburger altes landrecht„ 
saknar sannolikt lika litet som de andra ej anförda straffbe-
stämmelserna rörande träd sin analogiska undermening. Skäl 
finnes för att antaga, att vid det antydda bröllopsoffret tjurens 
membrum virile jämte hud ock horn ursprungligen upphängts 
på stabben (jfr s. 502 ock 514). Sannolikt har denna ock be-
strukits med tjurens blod, varmed även offerdeltagarna bestänkts, 
ett förfaringssätt som överensstämmer med det vanliga nordiska 
bloteeremonielet3. Att åtminstone vissa hedniska germanska. 
folk haft icke blott träd, utan även trädstammar till föremål för 
kulthandlingar, är otvivelaktigt. Om nordfrankerna uppger 
deras apostel Amandus i förra hälften av 600-talet, att de dyr-
kade träd ock stockar (arbores et ligna)4, ock om sachsarnas 
av Karl den store år 772 omkullstörtade »irminsfil» behöver blott 
erinras. Förbigås må kanske icke, att några handskrifter av 
Upplandslagen i det bekanta stadgandet i kyrkobalken ngin 
skal a lundi 	llr stena trox» hava »stocke» eller »stockom» i 

(1854) s. 518 if. Jfr Mannhardt, Wald- u. feldkulte I (1875), 
8, 26 if. 

Njåls saga, ed. V. Asmunäarson (1894), kap. 157. 
Se Snorre, Håkonar saga Ma, kap. 14 (16). Angående be-

tydelsen av stallr, stalli se Miillenhoff i Schmidts Zeitschr. f. gesch. 
8, s. 242, omnämnd i Golther, Handb. der germ. mythologie (1895), 
s. 596. 

Grimm, Deutsche myth. (1854), s. 63. 
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stället för ›1undi»1. Huru offret åt dessa idoler skedde, angives 
emellertid icke, men vi hava all anledning att av offerbruken 
hos andra folk antaga, att man besmort eller begjntit stammen 
med blod eller något därför ställföreträdande ämne (jfr s. 514). 
I Friäpjofs saga omtalas, att kvinnorna smorde gudabilderna, 
ock i Hervarar saga2  förekommer en uppgift om huru vid Blot-
Svens val till konung svearna färgade blotträdet rött med offer-
djurets blod (rjöpu5u blö5inu blöttrö). För övrigt torde denna 
kult i många huvuddrag överensstämt med den egentliga träd-
kult, varur den framgått. 

Med det vid bröllopet förekommande blodoffret har på-
tagligen även ett blodsförbund genom gemensamt förtärande av 
offerdjurets blod, oblandat eller tillsatt med någon dryck, en 
gång ägt rum 3. Detta är en ursprungligare form av den sakrala 
föreningshandling, som ligger i det förut (s. 503) omtalade blod-
bestänkandet. Blodsförbundets sakrament ingår ännu i åtskilliga 
folks bröllopsriter ock har därvid sina lätt insedda bevekelse-
grunder. Sannolikt uppfattades denna skål samtidigt såsom en 
kraftdryck4. Att märka är, att de vid stabben druckna skålarna 
sakna all anstrykning av något avslutande av släkt- eller stam-
förbund ock i den form vi känna dem nästan uteslutande bära 
prägel av en konjugal förening: ett tvemännings-drickande 
mellan man ock kvinna. Av den hedniska blodblandade drycken 
synas mig förvånande reminiscenser hava bibehållit sig i den 
dryckessammanblandning, som därtill i senare tid använts (se 
s. 492 f.). Ett minne från den tid, då denna förbundsskål 
utgjorde kanske den viktigaste ceremonien vid bröllopet ock 
ännu icke blivit undanskjuten till högtidens sista dag ock stund, 
var ända inpå förra århundradet det då allmänna bruket, att 
brudparet ock brudföljet vid återkomsten från kyrkan redan ute 
på gården tömde en bägare, sedan de dock först ridit runtom 
den mitt på gården resta brudstången. Vilken roll drickandet 
spelade vid bröllop, framlyser ock av den vikt ock betydelse, 

Schlyters edit. (1834), s. 12. 
Hervarar saga s. 60 i Nord. Oldskr. III (1847). 

3)Om blodsförbun d se Trumbull, The blood covenant (1887) ock 
Hammarstedt, Brorskål och blodsförbund i Fatab. 1908, s. 220 if. 

4) Jfr Cumont, Les religions orientales (1909), s. 102 (om tauro-
bolia). 
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»dannemans ock dannekvinnas skål» hade vid de svenska 
bröllopen, samt ej minst av Gottlandslagens uttryck »dricca 
bryllaup»1. Ja, själva dryckeskärlet synes hava haft ett heligt 
anseende. Jag ser ett intyg om detta såväl i den från Mora i 
Dalarna omtalade seden att dansa omkring den särskilt härför 
mitt på golvet framflyttade driekssån (se s. 495), som i det för-
hållandet att de vid stabbdrickningen använda bållarna eller 
kåsorna ofta voro sockentillhörigheter, att dömma av deras 
ovanliga storlek ock seden att giva dem särskilda namn (se s. 
495), tydligen av en viss populär betydelse. Den i Södermanland 
av »fältskärens gesäll» burna stävan, vari han rörde med en 
»klabb), måste då ock anses som en parodi på detta heliga kärl, 
vartill jag ser urbilden i den »hlautbolli» med däri liggande »hlaut-
teinn», som hade sin plats på stallen (stall; starn) i de forn-
nordiska hednatämplen. Av Skirnismål, som torde innehålla 
anspelningar på rituella bruk, är man böjd att draga den slut-
satsen, att kvinnan efter fruktsamhetsgisslingen räckt mannen 
det heliga dryckeskärlet. Mot den här framställda teorin om 
ett blodsförbund .skulle kunna invändas, att detta häntyder på 
exogamiska samhällsförhållanden, under det att äktenskapen hos 
vår bondeklass under flera århundraden haft en utpräglat endo-
gamisk karakter. Emellertid låter det tänka sig, att sist an-
tydda förhållande framgått ur ett mer kultiverat samhällsskick 
med vidgade rättigheter för kvinnan. 

Det förefaller vid första påseendet självklart, att det samman-
skott åt spelmannen, diskvaskan, brudfolket eller de fattiga, 
som skedde i en på stabben uppställd skål, även det ursprung-
ligen varit ett offer åt den i trädet inneboende eller av detta re-
presenterade växtlighetsdämonen eller fruktbarhetsguden. Detta 
offer borde i så fall egentligen hava uppstått såsom ett ersätt-
ningsoffer för ett bortlagt djuroffer. För antagandet av ett offer 
av pänningar eller metallföremål talar, att hos lapparna fordom 
förekommit ett likartat bruk, vartill jag längre fram skall åter-
komma (se s. 514). Hos venderna måste varje från annan ort 
tagen hustru, efter att ha dansat omkring byns heliga »korsträd», 
offra ett mynt åt detsamma 2. Möjligen kunde ock till stöd därför 
anföras, att Karl den store, när han omstörtade sachsarnas irminsul, 

Se Sehlyters edit. (1852) I, s. 24. 
Mannhardt, Wald- u. feldkulte I (1875), s. 174. 

34-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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skall samtidigt hava bemäktigat sig en skatt av guld ock silver, 
som han där anträffade'. Emellertid låter ock en annan förkla-
ring tänka sig. Såsom vi sett, är det i regel ceremonimästaren 
(brickarhuvudet, spelmannen) som igångsätter denna insamling, 
under vilken dryckesvaror utdelas åt de betalande. Denna be-
talning skulle således möjligen kunna varit en ersättning åt 
offerförrättaren för offerdjuret eller väl rättare för delaktighet i 
det till offret hörande sakramentet eller för åtnjutandet av en 
därmed förbunden rit. Dylika vedergällningar i pänningar eller 
dryck ock födoämnen möta ofta nog inom folksedernas område, 
t. ex. såsom gåvor åt de vid årshögtiderna uppträdande agerande 
personerna m. fl. Speciellt torde här bland dessa exempel ej 
böra förgätas »das fudengeld»2. Ofta har denna vedergällning 
antagit karakteren av en lösepänning. Ännu en tydning kan 
möjligen komma i åtanke, nämligen att denna beskattning vore 
en urartad kvarleva av en avgift, som varit förbunden med en 
fördelning för året till de ogifta männen av de ogifta kvinnorna, 
ett »mailehen». Dylik »versteigerung der heiratsfåhigen mädchen» 
hålles ännu i åtskilliga tyska orter under någon vårhögtid, t. ex. 
i Rheinpfalz den första maj3. Mig förefaller emellertid det 
första av dessa här anförda förklaringsförsök mäst närliggande. 

Såsom jag redan (s. 496 f.) framhållit, har i den här be-
handlade bröllopsritualen även fruktsamhetspiskningen (das 
kvecken, fElen, fuden) ingått såsom ett moment. Denna pisk-
ning har väl utförts med från bröllopsträdet tagna grenar; men 
en dylik process skedde, såsom vi sett (s. 496), också med själva 
stubben, vilken såsom antytts, av allt att dömma inom här 
ifrågavarande kult mer eller mindre haft en priapisk karakter. 
Den möjligheten ligger alltså icke avlägsen, att också i samband 
med tjuroffret en fallisk rit ägt rum, vilken i så fall till sitt 
artlynne ligger bakom de romerska Faunusprästernas sed att 
piska kvinnorna med fårska,•  ur offerdjurets hud skurna remmar. 
Ty trädet ock tjuren äro på sätt ock vis väsensidentiska (jfr s. 492). 
Antydda ceremoni vill jag emellertid närmare påvisa i ett 
annat sammanhang, där den framstår med bestämdare konturer. 
Här vill jag blott erinra om Flatöbokens bekanta uppgift om 

Se Grimm, Deutsche myth. (1854), s. 105. 
Se härom Mannhardt, Wald- u. feldkulte I (1875), s. 255 f. 
Se t: ex. Mannhardt anf. arb. I, s. 453. 
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volsi 1. E. H. MEYER ser ock i den äktenskapet vigande Tors-
hammaren en fallisk symbol ock anför åtskilliga bevisande citat 2. 
F.allosbildens roll vid äktenskaps vigande antydes i angivna be-
rättelse i Flatöboken (2, s. 334), då det heter: 

Ben i Per beytil 
firir brudkonur, 
Pwr skulu vingul 
veta i aptan. 

Omkring den fruktbarhets- ock fruktsamhetsdämonen represen-
terande idolen har under någon del av cermonien utförts en 
rituell dans. Dylik dans synes såväl hos germaner som andra 
folk hava varit förbunden med trädkulten i allmänhet, ock i 
regel hava utgjorts av något slags ringdans omkring trädets 
stam. I här ifrågavarande fall torde den rituella dansen emel-
lertid ursprungligen hava präglats av en speciell karakter (se 
s. 494 f.). Att den i Sollerödansen ingående åtbörden tro-
ligen är densamma som den vilken ingår i Gottlandskadriljen, 
utgör näppeligen något motskäl mot detta antagande. Sannolikt 
har denna rörelse haft någon magiskt-analogisk innebörd. I 
Trakien utför ännu den, vilken under karnevalen fullgör den 
rituella plöjningen, en likartad rörelse med kroppen för att så-
lunda återgiva vaggningen för vinden hos kärntunga sädesax3. 
Vad stabbdansen beträffar må påpekas, att dansen uppe på. 
stubben även av rent praktiska skäl måste betraktas såsom ett 
senare drag. På rotänden kunde omöjligt någon dans utföras, 
ock även om stubben ställts med denna nedåt, kan man knappast 
förutsätta, att nog planyta erhållits: därtill krävdes, att trädet 
avsågades, något vartill forntiden saknade redskap. Däremot är 
det antagligt, att offerförrättaren eller brudgummen i början av 
ceremonien intagit denna upphöjda plats såsom gudens före-
trädare. För detta antagande talar seden, att spelmannen vid 
hemforslande av bröllopsträdet placerades på detta. GRIMM 

Flateyjarb6k II (1862), s. 331 if. (märk uttrycket 2)ok helldr 
hann firir gud sinn»). Det må anmärkas, att i svenska dialekter ordet 
mege speciellt betecknar penis equi et tauri. Torkade tjuramegar eller 
tjurpesar användas ännu i många orter såsom prygelredskap. 

German. myth. (1891), s. 212. 
Arch. f. religionswiss. 11 (1908), s. 408. 
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anför frän 1100-talet ur en dikt om trollkarlen Simon, att han 
steg upp på en irmensul för att mottaga gudomlig hyllning: 

uf eine yrmenstil er steic, 
daz lantvolc im allesamt neic.1  

Troligen tillhör emellertid även den seden vår hedna tid, att 
bruden i sin nya egenskap av hustru (husfröja, eller husfröa) 
på stabben intog plats vid husbondens sida. 

Ursprungligen var det, såsom redan i det föregående an-
tytts, helt visst brudgummen själv som fällde ock hemförde 
bröllopsträdet, ock som således också gjorde sig förpliktad till 
försoningsoffret för detta dåd. I Bayern är det ännu den sist 
gifta mannen i byn som har skyldigheten att anskaffa byns 
majträd 2. Men samtidigt med att brudgummen genom trädets 
fällande begick ett brott mot träd- ock fruktbarhetsdämonen, 
ärvde han å andra sidan dennas rang ock xärdighet. Så-
lunda övertar t. ex. ock den, som uppskär den sista kärven, 
äringsdämonens namn ock även roll. Det var således otvivel-
aktigt i sin antydda egenskap av fruktbarhetsgudens repre-
sentant som han steg upp på den avhuggna stammen, ock på 
grund av samma värdighet torde han även såsom värdighets-
attribut hava övertagit de ursprungligen trädet egnade delarna 
av offerdjuret, nämligen dettas hud, horn ock membrum virile. 
När brudgummen med tiden erhöll en ställföreträdare, vilken i 
förbigående sagt såväl i denna egenskap som såsom livsgudens re-
presentant under bröllopet också synes hava intagit brudgummens 
ställning vis å vis bruden med »jus primx noctis», var det denne 
som uppträdde med antydda ritualdräkt ock emblem. Vi hava 
sannolikt anträffat en sista kvarleva av denna figur i den söder-
manländska »kusken» med sin piska (se s. 500). I åtskilliga 
karnevalsfigurer, särskilt i sydöstra Europa, likasom i julbocken 
ock andra deras vederlikar, har den i en djurhud klädde frukt-
samhetsgudens representant med det falliska attributet fortlevat 
till inemot eller in i vår tid. Det är samma ordensdräkt som 
de trakiska Dionysosdyrkarna ock de italiska Faunusprästerna 
en gång buro. Det bör anmärkas, att ställföreträdaren för 
gudomligheten eller dämonen, ock således även för dennes mänsk- 

Grimm, Deutsche myth. (1854), s. 105. 
M. Höfler, Wald- u. baumkult (1894), s. 17. 
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liga representant, kan vara en halmfigur, ock det är högst sanno-
likt, att de s. 491 omtalade halmstoppade byxorna med skällan 
äro ett sista rudiment av en sådan. 

Förhåller det sig så, som jag här hypotetiskt framställt, 
är det tydligt, att den äkta mannen icke, annat än så vida 
han intog en särskild samhällsställning, kunde få behålla den 
gudomliga värdighet han erhållit. Detta skulle hava med-
fört många olägenheter för honom själv ock var omöjligt ur 
samhällssynpunkt. Han måste desakreras. Detta skedde i 
ritualens sista akt, till vilken vi nu komma. Såsom stabb-
ritualens final ingår i densamma den från många vårhögtids-
ock rägnceremonier i ock utom Europa bekanta rit, som består 
i vegetationsrepresentantens nedsänkande i eller begjutande med 
vatten (se s. 494 ock 501), rörande vilken jag hänvisar till MANN-
HARMS ock FRAZERS kända arbeten. Jag vill endast påpeka, att 
vi möta denna rit hos nordgermanerna redan vid vår tidräknings 
början inom den Fröskulten otvivelaktigt närstående Nerthus-
kulten'. Av det anförda materialet framgår, att såväl stubben 
som ock en människa, »stäbbgubben», varit underkastade denna 
behandling. Innan bnidgummen erhöll denna senare ställföre-
trädare, har han emellertid själv varit dömd till samma öde. 
Wiirtemberg ock Hohenzollern tillspordes den nygifte mannen av 
byns ogifta karlar, om han föredrog vatten eller vin. Svarade 
han vin, måste han undfägna dem på byns värdshus; svarade 
ban vatten, blev han satt grensle över en med band prydd, 
väldig »prägel» ock sålunda buren till en bäck eller brunn ock 
däri nedkastad 2. Då det hos HALLMAN omtalas, huru brud-
gummen med en brännvinsvärpel under rmen drages in i gästa-
budsstugan på en kälke (se s. 499 f. i det föreg.), har otvivelaktigt 
detta »vin- eller vattenval» en gång förelagts även honom, ock 
han har föredragit det förra. Det är lösevärdet han erlägger 
vid den då igångsatta ungkarlssupningen, vilken motsvarar vår 
s. k. svensexa. Ock med den har han återgått till sin rent 
mänskliga tillvaro. De gifta männen komma om en stund ock 

1.) Tacitus, Germ. kap. 40. Dr B. SALIN har fäst min uppmärk-
samhet på att man i Eidsborgs socken i Bratsbergs amt utfört en lik-
artad ceremoni med en Nikolausbild av trä (se Nicolaysen, Norske 
fornlevninger s. 228). 

2) Mannhardt, Wald- u. feldkulte 1 (1875), s. 488 f. 
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lägga beslag på honom, ock han ingår såsom byaman i dessas 
åldersklass inom samhället. Det är påtagligen detta upptagande 
bland byamännen ock i Frösdyrkarnes samfund (»Frö dej ne-
cessarii»? 1) som varit den väsentliga innebörden av den ritual, 
den »Freys leikr», som denna uppsats behandlar. 

Överblickar man flyktigt de slutsatser, till vilka vi kommit, 
skall man finna, att i den skildrade bröllopsceremonien anträffas 
alldeles samma element som i de folkliga årshögtiderna under 
våren, särskilt fastlagen, ock vid årsskiftet, vid jul. Bröllops-
trädet motsvaras av majstången eller julstången, eller särskilt i 
här i fråga varande fall bröllopsstubben av julkubben3. I djur-
hudar klädda, behornade ock med skällor behängda gestalter 
hava uppträtt på bägge hållen3, utrustade med ett falliskt attri-
but eller ock i dess ställe med ett spö, en spira eller dylikt,. 
Fruktsamhetspiskning ock förtärande av en sakral dryck (ur-
sprungligen offerdjurets blod) eller en sakral rätt (ursprungligen 
tillredd av offerdjurets blod eller fett) förekomma likaledes (jfr 
s. 499). I Dalarna kallades blod- eller fettbrödet vid bröllop 
»mölja». Jämföras de ifrågavarande bröllopsriterna endast med 
vårhögtidens, blir kongruensen ännu fullkomligare. Representanten 
för vegetationsdämonen kastas i vatten eller begjutes därmed; ett 
brudpar (vid vårfästen fastlagskung ock fastlagsdrottning, maj-
greve ock maj brud ock deras vederlikar) uppträder, ock en all-
män sammanparning av de giftasvuxna (vallentin ock vallentine, 
gadebasse ock gadelam o. s. v.) äger därefter högtidligen rum. 
Även receptionen i männens åldersklass synes hava skett vid 
denna tid. De uppsvenska hedniska bröllopsriterna, för så vitt vi 
här lyckats lära känna dem, utgjorde alltså en fullkomlig paral-
lell till växtlighets- ock vårriterna, ock tvärtom. 

Man kan under sådana omständigheter undra, varför jag i 
överskriften till denna undersökning ställt speciellt Fröskulten i 

Saxo, ed. Holder (1886), s. 260. 
Se om denna Mannhardt, anf. arb. I, s. 224 if. 

3)1 Hälsingland, liksom i Siebenbfirgen, har vid bröllop en jul-
bockartad figur uppträtt. Jfr Mannhardt, Wald- u. feldkulte II (1877), 
s. 198 if. 

4) Se t. ex. Marie Andree-Eysn, Die Perchteu im Salzburgischen 
Archiv f. anthropologie, B. 3; jämför »Ett par sydtyska processions-

masker» i Meddel. från Nord. museet 1903, s. 180 if. 
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samband med dessa bröllopsriter här i Norden. De kunde mer 
eller mindre även ha tillhört dyrkan av Tor, Ty ock Oden eller 
Heimdall, för så vitt denne sistnämnde ägt någon egen kult, ock 
högst sannolikt är också, att de i mer eller mindre grad så gjort. 
För att förklara mitt förfarande måste jag därför i korthet redo-
göra för vad vi veta om Frös kult, som kan vara av intresse 
för detta utredningsförsök. Denna kult hade, för så vitt vi 
av historiska källor få dömma, sitt huvudsäte i Uppsala, var-
ifrån den skall hava övergått till norra Norge ock där haft 
sitt huvudsäte i Trondjem 1; men särskilt var Frö svearnas gud 
ock ättefader för deras konungar ock jältar. Detta motsvarar 
nära det utbredningsområde, som vi lärt känna för stabbdansen. 
Ty att denna iakttagits även i södra Österbotten samt så långt 
söderut i Norge som i Hallingdalen, upphäver näppeligen den 
sakliga likheten i utbredning. Vad Finland beträffar är det nog icke 
en tillfällighet, att ortnamnen på Frö förekomma åt samma håll 
som stabbdansen. 

Framför allt var Frö fruktbarhetens, fruktsamhetens ock 
välmågans gud: han var. »årgua ok fegjafi, (Skåldskaparmål 7) 
eller »pacem voluptatemque largiens mortalibus», för att anföra 
ADAMS från Bremen ord. Hans bild bar ock enligt sistnämnde 
författare fruktsamhetens tecken: »simulacrum fingunt ingenti 
priapo», ock vid bröllopshögtider offrade man åt denna gud: »si 
nuptix celebrandx sunt, sacrificia offerunt Fricconb2. Ar 1904 
anträffades i Lunda socken i Södermanland en nu i Statens 
historiska museum i Stockholm förvarad liten (höjd 6,9 cm.), 
starkt fallisk Fröbild av brons från vikingatiden5. Enligt Flatö-
boken4  voro Frösbilderna i Uppsala ock Trondhjem av trä, ock 
kallas där »tremenn». Frö synes ock i likhet med det heliga 
trädet ock den däri inneboende guden hava varit en ödet be-
stämmande gud: hans bild användes såsom lott (hlutr)5. Hans 
vapen är ett horn (»jorthorn»). Om hans ställföreträdare Skirnir 
uppger åter Skirnismål, att han jämte Frös svärd (mxkir) be-
sitter ett trollspö: tamsvöndr, gambanteinn. 

Flateyjarbök I (1860), s. 403. 
Adam. Brem. 4, 27. 
Se Fornvännen 1910, s. 288. 
I, s. 403. 

3) Landntimabök 3, 2. 
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Beträffande Frös-ritualen i Uppsala kan man ock från SAxoi 
hämta några antydningar. Det heter om Starkodder, att han 
uppehöll sig sju år i Uppsala hos Frös ättlingar (filii Frö), men 
av leda vid den där utövade tämpeltjänsten omsider begav sig 
därifrån: »quod apud Upsalam sacrifiCiorum tempore constitutus 
effeminatus corporum motus scenicosque mimorum plausus ac 
mollia nolarum crepitacula fastidiret.» Vilja vi ur dessa SAXOS 
ord utdraga en nykter ock real behållning, torde denna helt 
enkelt bli denna: i Frösritualen i Uppsala ingingo danser ock 
mimiska upptåg av veklig eller obscen art, vid vilka även rdre-
kommo pinglor eller helt enkelt skällor. Vad dessa angår vill 
jag erinra om vad jag redan påpekat, nämligen skällans all-
männa förekomst i samband med uppträdandet av vegetations-
dämonernas representanter, ock i allmänhet vid vårhögtider. 
Skällan väcker växtligheten ur sin vinterdvala, det kan ej gärna 
råda tvivel om att detta är dess ursprungliga rituella betydelse.2  
Hon väcker liv. Hos Sveriges allmoge har vid boskapens ut-
släppande på bete första gången på våren skällans framtagande 
ock anbringande på skällkon varit en handling av en viss högtid-
lighet. Skällans förekomst på antika fallosbilder3  överenstämmer, 
så vitt jag kan se, fullkomligt med här av mig fasthållna teori. 
Lika litet som t. ex. Dionysosfallerna ursprungligen voro apo-
tropaia, lika litet voro skällorna det. Var skällan månne ur-
sprungligen helt enkelt vegetationsdämonens, växtlighets- ock 
offertjurens, värdighetstecken? Åt en sådan förklaring synes 
boskapsskällans egendomliga religiösa roll hos todafolket. i Indien 
visa hän.4  

Då ADAM från Bremen i redan anförda sammanhang5  säger, 
att sångerna, som i Uppsala sjöngos vid offret (libatio), voro 
ohöviska: »inhonest2e, ideoque melius reticendx», avser detta också 
ej osannolikt Fröskulten; i hvade fall en fruktbarhetskult. Lika-
som Frö, innan han på våren företog sin Eriksgata, erhöll en 
mänsklig gemål (kona Freyrs)6, så är det icke osannolikt, att 

Saxo, ed. Holder (1886), s. 185. 
Jfr Mannhardt, anf. arb. I, s. 546 fe. 
Se S. Seligmann, Der böse blick 2 (1910), s. 200 f. 
Se Rivers, The Todas (1906), s. 426-428. 
Adam. Brem. 4, 27. 
Flateyjarbok 1(1860), s. 337. 



KVARLEVOR AV EN FRÖS-RITUAL 	 513 

vid Frös årshögtid också en allmän sammanparning av de 
giftasvuxna ägt rum. Den här förut (s. 506 ock 510) antydda, 
i senare folkseder förekommande sammanparningen på våren 
skulle i så fall härleda sig från Frösdyrkan eller en denna nära 
stående kult. Måhända skulle man ock i ett sådant förhållande 
finna anledningen till SAXOS fabulösa historia om att en svensk 
konung Frö erövrat Norge ock där infört prostitution. 1  

Ehuru SAX° såsom en svenskarnas ock därför även den 
svenska Fröskultens nitiske vedersakare tillägger Frö införandet 
av människooffer i Norden2, utgjorde oxar eller tjurar de offer 
som företrädesvis bragtes denna gud. Hans namn (Freyr) in-
gick bland oxnamnens, ock ej osannolikt synes, att t. o. m. guden 
själv någon gång, kanske just vid hans strid mot vintermakterna, 
varit klädd i en oxhud.4  

Det anförda, från den nordiska mytologiens källskrifter här-
ledda materialet skulle egentligen ensamt för sig bevisa rätt obe-
tydligt för mitt påstående om stabblekens sammanhang med en 
Frösritual. Om vi följa den fingervisning, som givits av senare 
folktroforskares, särskilt docenten Axel OMVIKS 5  undersökningar av 
lapparnas fornreligion med dess lån från nordborna, kan emeller-
tid genom material hämtat från de gamla lappskildrarna den 
gjorda teckningen av Fröskulten väsentligt fullständigas.6  I 
Ynglingasaga (kap. 10 [13]) m. fl. ställen kallas Frö »veraldar 
god». Detta motsvarar, såsom OLRIK påvisat, det lapska guds-
namnet Maylmen-radien eller Veralden-radien 'världens eller 
naturens härskare', även kallad Veralden-olmay 'världens man', 
ock överensstämmelsen inskränker sig icke till blott namnet, 
utan sträcker sig, såsom man allmänt insett, även till väsendet. 

Saxo, ed. Holder s. 301. 
Måhända föreligger dock också för denna oriktiga uppgift någon 

särskild anledning. 
Snorri Sturluson Edda, utg. av Finnur Jönsson (1900), s. 209. 
E. H. Meyer, Germ. myth. (1891), s. 225. 
Olrik, Nordisk og lappisk gudsdyrkelse i Dan. studier 1905, 

s. 39 if. 
För att undvika för många källanvisningar ock kunna inskränka 

de nödiga till största korthet hänvisas här på en gåkbg till det av K. B. 
Wiklund redigerade B. XVII av Sv. landsm. (1897-1905), J. Qvig-
stad, Kildeskrifter til den lappiske mythologi i Vid. selskabs skrifter 1903, 
samt E. Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi (1910). 
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I likhet med Frö är den lapska, tydligen från nordborna lånade 
guden, vilken av de gamla lappskildrarna jämställes med Satur-
nus, en gud för växtlighet ock för fruktsamhet hos djur ock 
människor. Han ger bonden äring med vad därav följer, han 
ger fiskaren byte ock nomaden stora jordar ock bete åt dem. 
Han är ock den som väcker foster hos kvinnan'. Åt denne gud 
upprestes varje höst en med rötterna uppgrävd björk, vilken 
skulle föreställa guden, ock på denna idol bands offerdjurets 
membrum genitale »på Brystets ställe nedanför ansichtet»2. Även 
beströks eller bestänktes stammen med den offrade rentjurens 
blod. I stället för med blod brukade lapparna däremot begjuta 
varandra med det spad, som kokats på offerdjurets kött', ock 
även trädstammar bestänktes stundom därmed. Högst märk-
ligt är, att det antydes, att lapparna också utfört något slags 
dans kring det blodbestrukna trädet, ty detta avses otvivelaktigt 
av SOLANDER, då han säger, att de »siungande kringlupit» detta med 
rötterna uppgrävda träd.4  Ofta kallas detta träd av de gamla för-
fattarna för stubbe, ock en bland dem beskriver denna »offerstubbe» 
sålunda: »Först tagz wpp een stubbe af 2 eller 3 alnar medh rötter, 
heller och wthvälies een jordfast stubbe wijdh förbemälte längdh, 
och giörs öfverst på som ett hufvudh medh hals, hwilken deel färgas 
sädhan medh blodh».5  NIIIRENIUS omtalar ock, att tenn ock mässing 
offrats »lijkassom till liuss åth stubb»). Otvivelaktigt är det 
egentligen samma gud som även möter under namnet Tjorve-
radien 'hornhärskaren', »af somla hållen för Radiens macht», 
enär också denne jämställes med Saturnus ock är en gud för 
fruktsamhet ock jordens gröda6. Även åt Tjorve-radien restes 
på hösten ett med rötterna uppgrävt lövträd, vilket vändes med 
roten uppåt ock översmordes med blod av en slaktad renoxe.7  
Det må märkas,' att det om de lapska bilderna av Tor (Hora-
galles) uppgives, att också de gjordes av björkstubbar med uppåt-
vänd rot, vilken omdanades till liknelse med ett huvud. Även 

Reuterskiöld s. 12, 25, 32. 
Graan s. 66. 
Niurenius s. 21. 
Reuterskiöli s. 25. 

C) Niurenius-Plantinus s. 25. 
Reuterskiöld s. 32, 97. 
Reuterskiöld s. 94. 
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dessa bilder smordes med blod.' Angående de lapska stam-
eller stubbidolernas betydelse ock förhållande till motsvarande 
företeelser inom nordbornas ock germanernas religion tillåter jag 
mig hänvisa till A. OLRIKS intressanta undersökning »Iiminsul og 
gudestotter» i »Maal og minne» 1910. 

J. GRIMM har 2  framhållit likheten mellan de nordiska Frö 
ock Fröja ock de romerska Liber ock Libera, ock uppenbart är, 
att Fröskulten burit starkt Dionysiska drag. MANNHARDT 3  antik 
ock efter KEMBLE, att i England vid påsken en präst, åtföljd av 
dansande flickor, burit kring till ära för fader Liber »membra 
humana virtuti seminarix servientia sliper asserem artificata». 
Emellertid må icke förbises, att den här skildrade ritualen, för 
så vitt jag tolkat den rätt, också väcker åtskilliga erinringar om 
Attisriterna — måhända förekomma flera likheter, ehuru jag för 
tillfället icke lyckats om dem erhålla full visshet ock därför ej 
omnämnt dem. Det är dock icke därför sagt, att vi i Frös-
kulten möta en nordisk form av vare sig den ena eller den 
andra av de nämnda gudarnas kult. Ty vi må icke förgäta, huru 
många i våra ögon sällsamma drag ingå såsom gemensamma 
grundelement i de skilda fruktbarhetsgudomligheternas dyrkan. 
När HERODOTOS i Egypten gjorde bekantskap med Osiriskulten, 
kom han till den slutsatsen, att Osiris ock Dionysos måste vara 
en ock samma gud, ock fann sig föranlåten att utgrunda en 
historisk förklaring till detta förhållande4, ock den påfallande 
likheten mellan den nordiska Nerthuskulten, sådan TACITUS skild-
rar den, ock Kybelekulten har givit många mytologer huvud-
bry. Men väsensfrändskap är ej alltid detsamma som blods-
frändskap, ock det senare är långt ifrån alltid detsamma som 
släktskap i rätt nedstigande led. Redan i de svenska hällrist-
ningarna uppträda starkt falliska, hammarväpnade, stundom be- 
hornade gestalter5, ock svenska arkeologer hava i åtminstone 
en eller annan av dessa falliska figurer sett bilder av fruktbar- 

Rheen s. 37. 
Deutsche myth. (1854), s. 193. 
Wald- u. feldkulte I (1875), s. 469. 
Herodotos II, 48-49. 

3) Se t. ex. Baltzer, Hällristningar från Bohuslän (1881-1908), 
pl. 44 n:r 2, 45-46 n:r 1, m. 
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hetsgudar'. Är detta antagande riktigt, måste Fröskulten åtmins-
tone till sin grundkarakter vara förromersk. En Dionysos ock 
en Attis voro ju ock icke av vare sig romerskt eller helleniskt, 
utan av hakiskt-frygiskt ursprung. SOPHUS BUGGE har i sin 
undersökning »Fricco, Frigg und Priapus»a språkligt samman-
ställt dessa namn såsom härlecla,nde sig ur den ariska roten pri 
(älska), men detta är i så fall en språkfrändskap av vida högre 
ålder än allt romerskt kulturinflytande här i Norden. Också 
var ju Priapos ursprungligen en mysisk gud. 

Härmed har jag ingalunda förnekat all främmande invärkan. 
på eller till ock med härkomst för här ifrågavarande ritual 
ock kult. Jag håller tvärtom bägge för högst sannolika, ja på-
tagliga. Men det egentliga införandet bör i så fall hava in-
träffat långt före vår tidräkning, möjligen samtidigt med brons-
ålderskulturen. Uppbrännandet vid vissa tillfällen av vegetations-
idolerna synes mig ock peka hän på en tid, då detta blev ock var 
det ordinära begravningssättet ock ännu icke innebar någon tro. 
på en väsensförstörelse. Även det förhållandet, att man vid d& 
romerska ceremonierna med en avbild ersatt vad som i de nor-
diska förekom i naturlig värklighet, intygar de senares större 
primitivitet. Jag lemnar emellertid denna intressanta fråga i 
förhoppning om att från arkeologiskt håll få motse en vida 
kompetentare utredning, än jag skulle kunna prestera. När det 
är fråga om religionsföreteelser av det skaplynne, som i det 
föregående behandlats, ock för övrigt om riter i allmänhet, 
må man icke för mycket fästa sig vid mytologiska namn ock 
sammanställningar. Riterna voro det väsentligaste ock orubb-
ligast bestående. De kunde i större eller mindre utsträckning 
ärvas eller övertagas av den ena guden från den andra ock 
sålunda överleva många gudar. Men naturligtvis kunde också 
främmande, med de inhemska riterna befryndade eller likartade 
religionsbruk, i den mån marken förut var för dem gynnsam 
ock förberedd, vinna insteg ock inympas på eller i viss grad 
omdana den fornärvda ritualen. Det är med de germanska 
gudarna som med jätten, som hade sitt järta i ett träd i skogen: 
vill man komma under fund med någon viss guds egentliga 

B. Salin, Heimskringlas tradition om asarnes invandring, s. 134 
i Till Oscar Montelius 1903. 

Christ. Vidensk. selsk. forhand. 1904, n:r 3. 
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väsen — ock detta ligger alltid i ritualen — så måste man ofta 
nog gå till en annan gud, som före honom innehaft tronen, ock 
så allt vidare till den jordburne urfadern ock urguden, »dens 
terra editus», över vilken det heliga, individers ock folks fram-
tid kännande ock bestämmande ödesträdet breder sin krona, 
»coque omnis superstitio respicit, tamquam inde initia gentis, 
ibi regnator omnium dens, eetera subjeeta atque parentia». 



Fastlag ock Hetvägg. 
Av LOUISE HAGBERG, Stockholm. 

Mången gång kan man vid anförandet av en del gamla 
seder ock bruk få se, hurusom den eller den seden omtalas så-
som endast ett harmlöst skämt vänner ock bekanta emellan, 
eller som ett bruk utan någon som hälst betydelse; på sin höjd 
kanske det kan uppges, att seden i fråga utgör en kvarleva 
ifrån den katolska tiden ock dess mångahanda ceremonier, var-
vid det ofta händer, att en seds framträdande i ett senare skede 
angives såsom det tidigare ock tvärtom. Men om ock de gamla 
sederna, vilka under århundraden segt bibehållit sig, varit under-
kastade många olika omtydningar, så kvarlever likvisst ofta 
mycket, som jälper en att spåra deras ursprung ifrån långt 
svunna tider. 

Bland många andra är detta sålunda fallet med ett par 
under fastlagen ännu förekommande bruk, nämligen fastlagsriset 
ock hetväggen, vilka bruk nu ofta tydas såsom räster från den 
katolska tiden, men vilka likvisst tydligt peka hän på än äldre 
tider, på tider nämligen då av våra hedniska förfäder en offer-
fäst firades i samband med jordens äring för god växtlighet ock 
fruktbarhet. 

Fastlagen har ofta blivit förblandad med beredelsetiden till 
påsken eller själva fastan, vilken sålunda oriktigt blivit benämnd 
för »fastlag». Fastan, som numera blott finnes kvar till namnet, 
är ett minne av den katolska seden att såsom förberedelse till 
påskhögtiden ock till hågkomst av Kristi, Moses' ock Elias' 
fasta avhålla sig ifrån förtärandet av vissa födoämnen. Den 
varade i fyrtio dagar, räknat från onsdagen efter fastlags-
söndagen t. o. m. lördagen före påskdagen. Frånräknar man 
söndagarna, på vilka fasta var förbjuden, så blir det jämt 40 
dagar. Såsom förberedelsetid till denna förberedelse är åter 
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fastlagen att betrakta. Man sökte då att hålla sig skadeslös 
för de kommande försakelserna ock hämta krafter till att möta 
desamma genom att under fastlagen hängiva sig åt ett över-
dådigt ock muntert levnadssätt med varjehanda skämt, utkläd-
ningar ock maskeradupptåg. Glädjen släpptes då riktigt lös, 
ja stundom urartade fastlagslivet på ett betänkligt sätt, varom 
även medeltida skrifter nogsamt veta att förtälja. »Jagh be-
fahrar, Fastelags Lust torde mången tu l största olust blifwa», 
heter det i en gammal almanacka från år 1684. Hos oss har 
detta fastlagsfirande med karnevalsupptåg ock dylikt för länge 
sedan försvunnit, men det kvarlever fortfarande i de katolska 
länderna, i synnerhet i Italien, i de där alltjämt förekommande 
karnevalerna. 

Ordet fastlag (fsv. fastelaghen eller fastelavendagen) är 
detsamma som det danska fastelavn ock härleder sig från det 
tyska vastelavent eller fastelavend d. v. s. dagen före fastan, 
bildat av orden vastel = fasta ock avent 'afton'i. På samma 
sätt inlägga vi ju allt fortfarande i ordet afton betydelsen av 
dagen förut, såsom julafton 'dagen före juldagen', påskafton 
'dagen före påsk' o. s. v. Fastan, som ingick med askonsdagen, 
föregicks av fastlagen eller fettisdagen. Ordet fastlag, som hos 
oss alltjämt kvarlevat, avlöstes emellertid i Tyskland redan på 
1500-talet av orden fastnaeht ock fasehing, liktydigt med ordet 
karneval ock härledande sig av ordet fasen eller faseln d. v. s. 
vara uppsluppen. På sina ställen fortlever likvisst benämningen 
fastelabend, såsom t. ex. på Rtigen. 

Under 1500-talets förra, liksom även in på dess senare hälft, 
förekommer hos oss ordet fastelaghen i olika bemärkelser så-
som 'karneval', 'karnevalsupptåg', 'grovt gyckelspel', 'fastlags-
narr' o. s. v. Så heter det på tal om Peder Sunnanväders ock 
Mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm år 1526, »att de bleffwe 
införde i Stockholm medh en Fastelageu, them till Försmädelse-
Hån och Spott och vore klädde i gamble uthnötte och slarffuota 
Chorkåpor, åter affuoga satte på suultna Hästar. Herr Peder 
Sunnanwädher medh en Halm Crona på Huffwudet oeh ett Trä-
swärd widh Sijdhan och Mester Knut medh en Biskopz Hatt 
aff Näffuer; och fölgde them en stoor hoop i Larffua klädher»2  
[maskerade personer], ock i Västerås recess år 1527 heter det, 

Se Södervalls Ordb. ock Tamm,. Etymol. ordb. 
Tegel, K. Gustafs Hist. I, s. 137. 
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att konungen fruktade, »att slige fastelagen företagas med honom, 
som med raongom androm skedt är»1. 

Från att ursprungligen blott beteckna en dag övergick fast-
lagen så småningom till att beteckna flera dagar; under ordet 
fastlag inbegreps alltså under medeltiden även de två närmast 
föregående dagarna eller söndagen ock måndagen, ja på sina 
ställen räknades den tillbaka ända till trättondagen. På 1500-
talet varade fastlagen en hel vecka. OLAUS MAGNUS räknar 
sålunda dess varaktighet till säx dagar2. Under såväl 1600-
som 1700-talet betecknades emellertid fastlagstisdagen allt fort-
farande ofta med ordet fastlag. 

De olika dagarna i fastlagsveckan hade sina olika benäm-
ningar. Fastlagssöndagen (Esto mihi) kallades sålunda även 
fastegångssöndag, efter det fastan i den veckan gick in; vidare 
benämndes den fläsk- eller köttsöndag (de gamles kötsunnu-
dagher), emedan, sades det, man på densamma ännu fick äta 
fläsk ock kött. Måndagen kallades fläsk-,kött-,svart-,blå- ock 
frimåndag m. m. Det näst sista namnet har fått många tydnin-
gar, bland annat har man velat härleda det från blot ock blota. 
Den allmännaste förklaringen tyckes emellertid vara den, att 
namnet blåmåndag uppkommit därav, att de andliga redan den 
dagen böljade att fasta ock därför klädde kyrkorna i blått. 
Blåmåndag har i Tyskland övergått till att beteckna en dag 
egnad åt rummel ock lättja, motsvarande vår frimåndag. Fastlags-
tisdagens övriga namn äro vittisdag ock fettisdag. Vidare 
kommo askonsdagen, torsdagen, fredagen ock lördagen i fast-
lagen eller fastlagsveckan, i Danmark ock Skåne även kallad 
vetebrödsveekan. Än i dag i Skåne gängse namn äro fastlags-
söndag, frimåndag ock pannkakstisdag. En del av dessa benäm-
ningar överflyttades emellertid sedermera oriktigt till själva påsk-
eller dymmelveckan. Askonsdagen eller reningsdagen förlades så-
lunda till onsdagen före skärtorsdagen. »Med dymbelveckan ingick», 
säger Nicolovius, »en sorglig ock dyster vecka. Var dag i den hade 
sin särskilda betydelse ock utmärktes fördenskull av bönderna 
med särskilda namn såsom blå måndag, vittisdag, askonsdag, 
skärtorsdag ock långfredag»3. Än i dag i Halland gängse be-
nämningar på dagar i dymbelveckan äro: svarta måndag, feta 

Tegel, anf. arb. s. 177. 
Olaus Magnus list. gentium sept. XIII: 42. 
Nieolovius [Nils Lovén], Folklivet i Skytts härad (1847), s. 120. 
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tisdag o. s. v. »Svartmåndag» var även i Småland gängse be-
nämning för måndagen i dymbelveckan liksom i Västergötland 
»svarta tisdag» för tisdagen i densamma». 

Att benämningen fastlagen övergick till att beteckna mer 
än en dag, torde väl hava varit orsaken till att den ursprung-
liga dagen därför eller fastlagstisdagen sedermera även fick andra 
namn. Den i Sverige numera brukliga benämningen är fet-
tisdag, vilket namn även förekommer i Schweiz (fetter zistig), 
Flandern (vette dinstag)2  ock Frankrike (mardi gras). En 
ganska vanlig förklaring på detta namns uppkomst är, att fet-
tisdagen kallades så på grund av den jämförelsevis starka ock 
feta mat, som under den katolska tiden på den dagen van- 
kades, emedan man efter den, så länge som fastan varade, 
varken fick äta kött eller fläsk eller, såsom en författare ut- 
trycker sig, därför »att man då borde äta sig riktigt mätt ock fet, 
,innan den långa fastan med påföljande dag inträdde»8. Denna 
förklaring förefaller likvisst att senare hava uppstått såsom för- 
sök att förklara namnets ursprung. Hade köttätandet på denna 
dag givit upphov till namnet, borde den väl då hava hetat kött-
eller fläsk-tisdag i likhet med de tvänne föregående dagarna. 
Två, andra förklaringar givas emellertid, vilka till sin innebörd 
sammanfalla med varandra ock torde vara riktiga, nämligen 
dels att ordet utgör en förvrängning av vittisdag, ock dels att 
det är en häntydan på det förr gängse bruket att denna dag 
lägga en klimp smör inne i vetebrödet. Vit- eller, som det även 
hette, vetetisdag har fått sitt namn av ordet vit eller vita»», d. v. s. 
vit mat (fsv. hvitr matr), varmed förstods mjölkmat ock smör4, 
till följd av att man denna dag brukade äta vetebröd ock varm 
mjölk. Qm det nu var till följd därav att vitmaten fordom efter 
denna dag tog sin början, eller om det tvärtom var därför att 
det var den sista dagen före fastan som man fick förtära vit. 
mat, lemna vi därhän. Bägge dessa förklaringar förekomma 

Rietz Ordb. 
M. Hötier, Gebildbrote der faschings-, fastnachts- und fastenzeit. 

Suppl.-heft V zu B. XIV der Zeitschrift Mr öst. volkskunde, s. 60. 
C. F. Pettersson, Den svenska kyrkans mest framstående seder, 

bruk och inrättningar (1868), s. 26. 
Se C. J. Schlyter Ordb. ock Rietz anf. arb. Enligt den senare 

utgjordes hvit mat av mjölkmat, smör, ost, mjölkrätter, pannkakor, 
ostkakor ock våfflor. 

85-111091 Ristskrift till H. F. Feilberg. 
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emellertid. Bestämmelserna för våd som fick förtäras under 
fastan voro nämligen olika på olika håll. Vadstena Kloster-
regler tala sålunda om »att fasta vidh fiska och witan»1, på andra 
håll åter ingingo ägg, ost ock mjölk i den under fastetiden för-
bjudna maten. I den yngre Västgötalagen heter det sålunda: 
»eter bonde huijt um fasto nlla nokon thxn dagh sum byuz 
tu l fasto aff kirkyu utan prang böte halfmark biskupi — —» 
(äter bonde vit mat under fastan eller på någon annan dag, då 
kyrkan påbjudit fasta, utan att ha giltig orsak därtill, böte han 
till biskopen en halv mark)2. 

Enligt de svenska almanackorna för hela 1600-talet är 
fastelaghen eller fastlag den då mäst brukliga benämningen för 
tisdagen efter fastlagssöndagen; år 1662 förekommer Hvjde Tis-
dag för första gången i en skånsk almanack, 1666 uti en i Göte-
borg (Hwite Tijsdag), 1694 i en i Jönköping (Hwit Tissdag) 
ock 1703 i en i Stockholm utgiven almanack (hwijt tisdag). 
År 1672 användes benämningen Fastlagstisdag i en stockholmsk 
almanack. Benämningen Fettisdag eller, som det förr hette, 
Fetetisdag framträder redan år 1691 i en »efter Upsala Hori-
zont stäld» almanack. Den nu brukliga formen fettisdag upp-
träder först år 1701, formen fetetisdag synes dock t. o. m. 
år 1747 vara den vanligaste. Sedan, d. v. s. från ock med år 
1748, hava almanackorna intet vidare om fettisdagens olika 
namn att förtälja; i ock med att Vetenskapsakademien fick pri-
vilegium på att utgiva almanackorna, försvinner ur dem varje 
särskild benämning på denna dag. 

I Danmark kallas fettisdagen även hvede tisdag, i Skåne 
ock i Kalmar län förekommer ävenså denna benämning jämte 
hvaittisdag3  i Skåne, år 1703 dyker den upp i en i Jönköping 
utgiven almanack. 

På fettisdagen har det hos oss sedan långliga tider tillbaka 
varit brukligt att förtära fastlags- eller fettisdagsbullar tillika 
med varm mjölk. I Danmark liksom även i Norge är denna 
sed förlagd till måndagen. Då fastlagen genom lagbestämmelser 
inskränktes till måndagen, förlades också ätandet av mjölk ock 
semlor till denna dag. Denna sed har alltjämt bibehållit sig i 
tvänne av de forna danska provinserna, Skåne ock Halland; i 

K. F. Södervall anf. arb. s. 541. 
Västgötalagen II, K. 56. 
Rietz Ordb. 
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Skåne förekommer det dock även, att det är fastlagssöndagen 
som firas med bullar. I Blekinge däremot firas på en del håll 
fastlagsmåndagen ock på andra åter fettisdagen. I Småland är 
det enahanda förhållande, där kallas bland annat fastlagsmån-
dagen i Kalmartrakten för »bullamåndag». I Konga hd är denna 
benämning däremot överflyttad till måndagen i påskveckan. 
Ätandet av fastlagsbullar har ganska allmänt på sina håll ut-
sträckts även till fastan, så att bullar ätas förutom på själva 
fettisdagen även på varje måndag eller tisdag i fastan, på »varje 
fettisdag», såsom det ibland heter. 

Själva tillredningen av fastlagsbullarna har numera betyd-
ligt förenklats. Ett vanligt sätt är sålunda att skära bullarna 
mitt itu ock breda mandelmassa på den understa delen, varpå 
de förtäras till middagen tillsammans med varm mjölk, kanel 
ock socker. Endera lägges bullen ned uti den varma mjölken, 
eller också ätes den till densamma. Ett ännu mycket brukligt 
sätt är följande: övre delen skäres av såsom ett lock, bullen 
gräves därpå ur med en sked, ock inkråmet blandas med söt 
grädde ock mandelmassa, ibland även med ägg. Bullarna fyllas 
med smeten, ock locken läggas på, varefter de sättas in i svag 
ugnsvärme, innan de serveras. Innanmätet brukar även kokas 
tillsammans med mandel, grädde ock socker. I Halland före-
kommer det, att hela degmassan inmänges med mandel. 

Fettisdagssemlor med varm mjölk kallades förr i Sverige, 
uppåt landet, allmänt för hetvägg — vilket namn jämväl ännu an-
vändes — ett enligt skriftställaren C. M. EICBOEIRN »välbekant svenskt 
ord»1. Det även förekommande uttrycket fetvägg (i hetvägg ock 
fetvägg) får väl anses hava uppkommit genom sammansmältning 
av hetvägg ock fettisdag. En år 1850 på hetvägg given för-
klaring lyder sålunda: »Hetvägg uppkokt mjölk med runda 
vetesimlor fyllda med mandelmassa, som efter gammalt bruk 
ätas på fettisdagen12. På ett annat ställe säges hetvägg vara 
liktydigt med: fettisdagssemla serverad i varm mjölk, stundom 
med smält smörs. I en redan • år 1847 utgiven, ännu i bruk 
varande kokbok lemnas följande recept på tillagningen: »På 

C. M. Ekbohrns • Ordbok, 3.:dje uppl. (1885), s. 492. 
A. F. Dalin Ordb. öfver svenska spr. (Stockholm 1850). 

8) Tamm Ordb. 
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goda vetesimlor urskäres ett runt hål, ock en del av inkråmet 
uttages med en sked. Därefter tages en tredjedel mandelmassa 
mot två tredjedelar av brödinkråmet eller mer, allt efter smak. 
Brödinkråmet ock mandelmassan blandas nu tillsammans med 
tillräckligt socker samt finstött kanel ock söt grädde. Sedan 
smältes litet färskt smör, vilket avhälles från saltet. Det klara 
smöret sättes på elden, ock massan iröres. När den är riktigt 
varm, fyllas därmed de hål, som blivit gjorda i simlorna, som 
sättas i svag ugnsvärme, innan de serveras»,. År 1769 finna 
vi följande förklaring hos den berömde språkforskaren JOHAN 
IHRE: »Hetwegg är ett slags bröd som ätes varmt dagen före 
fastan, och som stoppats fullt med olika sorters kryddor. For-
dom skickades det som gåfva af dem som på skämt blefvo 
slagna med ris. Af innevånarna i Syd Sachsen kallas de heet-
weege af het varm och wecken, som anger att brödet är af rund 
skapnad»2. År 1755 beskriver den beryktade CAJSA WARG till-
lagningen av »Hettvägg med mandel» på följande sätt: »Tag små 
runda hwettebrödsbullar, skiär en rund plåt ofwanuppå, gräf 
sedan ut alt inkråmmet och lägg det uti en skål, blöt det med 
söt grädde eller miölk och rif det väl sönder med en sked; tag 
et ägg til hwar bulla och slå dem til det blöta brödet, lägg 
därtil skalad och rätt fint stött mandel, socker, 2 skedblad smält 
smör til hwar bulla och litet salt, rör detta wäl tillhopa och 
sätt på fyrfat att det intet stelnar, fyll det sedan uti den toma 
skårpan och lägg den runda plätten ofwanuppå, bind wäl om-
kring med grof tråd at plätten sitter qwar, och sätt brödena 
uti en wid castrull at de kunna stå brede wid hwarandra, slå 
sedan mjölk uppå uti samma Castrull, men intet så mycket at 
det står öfwer dem, och låt dermed koka en half timma: skulle 
miölken koka bort, så kan mera spädas til; uti et annat kärill 
kokas upp et stop söt miölk eller mer, alt efter myckenheten 
af brödet, och lägg deruti litet såcker och smör. När det skall 
anrättas, tages tråden bort och bullarna läggas uti et diupt fat, 
slå den kokta miölken uti Castrullen och red af med 2 ägge-
gulor, då öses litet miölk på bröden och det öfriga slås uti en 
skål at bära in när det ätes»3.- 

Kokbok af Gustafva Björklund, 4:de uppl. (Stockholm 1857). 
Ihre, Gloss. suiogoth. (Uppe. 1769), a. 864. 
Cajsa Warg [enligt traditionen fältmarskalken B. 0. Stackelberg]: 

Hjelpreda 1 Hushållningen för unga fruntimber, Stockholm 1755, s. 32. 
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18 år tidigare Utses i en annan kokbok nedanstående be-
skrivning på semlor: »Tag semlor så många tu wilt, skär ofwan 
på ett litet hål, gräf alt innanmätet uhr dem och koka uti söt 
grädde, sedan tag skorpan af, och stek väl brunt på alla kanter 
uti smör och lägg uti en panna, der fil fint hwetemiöl en hand 
full eller twå, som brännes wäl brunt i smöret, der tu l en hand 
full blårussin, och en hand full corinter, detta koka wäl tilhopa 
med socker och canel, at det blifver lagom sött. När soppan är 
kokad, så tag innanmätet som med söt grädde är blandat och fyll 
uti semlorna, och strö socker och canel öfwer, så är det färdigt»7. 

Benämningen heetwägg anföres även år 1712 av biskop 
HAQUIPT SPEGEL 2, dock utan beskrivning på tillredningen. 

Det tidigaste omnämnandet av hetvägg i vår svenska litte-
ratur, som vi känna till, finnes i ett bröllopskväde till Herr Sven 
Larsson Silfverberg ock Jungfru Beata Elisabeth Runt d. 12 
febr. 1689 utav skalden 0. Wexionius 3. I detta kväde läses 
bland annat följande: 

I basa Hetwägg nu wid Slutet aff den Dagen, 
Som utaff Fetma nämd och renomerad är4. 
Kom wäs l6  at uthi ett ey någon hålla lär, 
Sin fasta utaf Ehr, i hela Faste-lagen. 

Fettisdagen äter man, heter det i en redogörelse över seder 
ock bruk i Mecklenburg, »hetwecken», d. v. s. varma bullar, som 
man fyller med smör, socker ock kryddor, värmer ock äter till-
sammans med varm mjölk. Deras form är i Mecklenburg fyr-
h6rnig6. I en år 1752 i Rostock utgiven avhandling om fast-
lagsaftonens bruk läses följande: Heetweggen äro som bekant 
bröd arv fint mjöl ock mjölk bakade i form av ett kors ock som 
ätas antingen torrt eller bredda med smör eller också kokade i 
varm mjölk ock anrättade tillsammans med ägg, smör ock kryddor.7  

Susanna Egerin, Hus-Hålds- och Kok-Bok, Stockholm 1737, s. 106. 
Spegel, Gloss. Sveo Goth. Sv. Ordb. (Lund 1712), s. 612. 
0. Wexionius i Saml. vitterhetsarbeten af sv. författare utg. af  

P. Hanselli. D. 6, Upsala 1863, ock Sv. Akad. Ordb. Basa 4 d, där 
citatet synes vara riktigare anfört. 

D. v. s. fettisdagen. 
D. v. s. jag slår vad. 
Karl Bartsch, Sagen, märchen und gebräuche sus Mecklenburg 

(Wien 1880) II, s. 255. 
J. P. Schmidt, Geschichtsmässige untersuchung der fastel-

abends-gebräuche in Deutschland, 2. aufl. Rostock 1752, s. 90. 
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I en otryckt dansk ordbok från år 1700 omtalas fastlags- 
bröd (benämningen 'fastlagsbullar" torde först vid denna tid hava 
uppstått i Danmark) sålunda: »Fastelavnsbrod kaldes hvedeboller, 
som komme hede fra bageren. Krummen blandes med simsr og 
siden blodes med varm • mwlk og wdes om fastelavn»2. Huru 
tillagningen gick till i början på 1600-talet, lemnar följande dikt 
upplysning om: 

Gelick als3  de semmeln in vastelaven, 
wen se erst kamen ut dem aven4  
und sind noch so heet, dat men de hende 
und finger lichtlik daran verbrende, 
so kan ein botterklump, darin gesteken, 
verschmölten und in der hast tobreken; 
man wen de semmel is geworden kolt, 
da butter sik ungeschmolten holt 5. 

I England kallas fettisdagen (shrove tuesday, fastens eller 
fasting even) bland annat även för 'pannkakstisdag' (pancake-
tuesday). »Som en pannkaka på faslagstisdagen» (»as a pan-
cake for shrove tuesday») är sålunda ett uttryck som finnes i 
Shakespeare's »När slutet är godt, är allting godt»6. Där före-
kommer då en liknande sed, varvid det i gamla tider — enligt 
år 1620 ock senare lemnade beskrivningar — tillgick sålunda: 
På morgonen ringdes det i en särskild kyrkklocka, kallad »pann-
kaksklockan», som gav signal till att tillagningen av pannkakor 
kunde taga sin början, ock varvid ett slags karnevalsliv 
omedelbart vidtog; klockan ringde sedermera ånyo, när de sista 
pannkakorna skulle vara uppätna. Dessa tillreddes av vetemjöl, 
ägg, kryddor m. m., som slog,os i en stekpanna med kokande 
flott, således ungefär liknande ingredienser som till hetvägg. 
Pannkaksätningen stod vanligen i samband med den allmänt 
brukliga, men synnerligen grymma seden att »kasta på tuppar». 

I Danmark förekommer dessutom ett annat namn för fastlags-
bröd nämligen pomle eller pommel, motsvarande det på Riken bruk-
liga pummeln. Som Rfigen ju i forna tider varit bebodd av slaver, 
leder detta namn tanken på slavernas påskris, som benämnes pomlazka. 

Troels Lund, Dagligt liv i Norden i det 16:de aarh. III. udg. VII, 
s. 110. 

liksom 	 4) ugnen 
Johan Lauremberg, Veer scherz gedichte, herausgegeben von J. 

M. Lappenberg, Stuttgart 1861, s. 31. 
Shakespeare's Dram arbeten, öfvers. af  Hagberg, Lund 1850, 

10, s. 57. 
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Flera olika slags pannkaksbruk funnos dessutom, av vilka en 
del ännu kvarleva. I den grekiska kyrkan lär även en slags 
pannkaksfäst hava firats något före pingst.1  I samband härmed 
må erinras om att det även i Skåne firas en slags »pannkaka-
tisdag», som där kallas fastlags-, vede- eller pannkaketisdag: då 
ätes det ganska allmänt pannkakor, vartill av den fattigare be-
folkningen jäst användes i ställes för ägg. »I mina pojkår var 
fastlagsriset lika säkert som pannkakor vitetisdag ock grönkål skär-
torsdag» är sålunda ett uttryck som återfinnes i Aves byhistorier.» 
Förr voro även »stenkakor» mycket vanliga, en sorts plättar av 
jäst, .kornmjöl, socker ock ägg, vilka fått stå ock jäsa ungefär en 
timme. I Konga hd i SMåland ätes tisdagen i påskveckan »stin-
kakor» ock på »bullmåndagen» — även i påskveckan ---- kropp-
kakor3. I N. Möre hd ock på Öland ätes likaså på vittisdagen, 
som det där heter, allmänt kroppkakor i varenda bondgård ock 
varenda stuga, de bestå av mjöl ock potatis med kött eller fläsk 
i mitten — bland allmogen kokas de av rå potatis ock råg-
eller kornmjö14. I Halland ätes tisdagen i påskveckan, som 
där kallas »feta tisdagen», fläskpannkaka. Denna sed är dock 
numera ej så bruklig som förr. I Skottland åts fordom allmänt 
på fettisdagen en rätt kallad crowdie, som bestod av vetemjöl, 
över vilket kokande vatten slogs ock som, sedan det omrörts, 
förtärdes tillsammans med mjölk eller med smör3. En lik-
nande rätt är än i dag under påsken bruklig i Finland, där 
den kallas för »memma» ock består av maltmjöl ock rågmjöl, 
över vilken blandning hett vatten slås. Före kokningen tillsättes 
sirap ock pomerans. Memman insättes sedan i ugnen till grädd-
ning i näverrivor6. I Dalarna (Envikens s:n) förekom ännu på 
1860-talet allmänt på långfredagen s. k. »sötklubb», som tilla-
gades av malt ock rågmjöl: sedan maltet fått stå ock sötna, 
rördes rågmjölet i, så att det blev såsom en gröt. Tillika med 

J. Brand, Observations on the popular antiquities of Great Bri-
tain. Ed. Ellis, London 1905, I, s. 63 o. f. ock Hazlitt, Faiths and 
folklore dictionary, London 1905, s. 545 o. f. 

Eva Wigström. Byhistorier och skämtsägner. 5:te samlingen. 
Stockholm 1910. S. 83. 

Meddelat av intendenten P. G. Wistrand, Stockholm. 
Meddelat av prof. J. A. Lundell, Uppsala. 
J. Brand, anf. arb. I, s. 87. 
Nord. museets arkiv. 
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sötklubben åts blott strömmingl. På »oppsittakvällen», som bru-
kade hållas i Leksands socken på »våfferdagskvällen», d. v. s. 
vårfrudagen eller Maria bebådelsedag, brukade det kokas klimp-
välling, vilken bestod av mjölk ock mjöl samt klimpar av vete-
mjöl eller kornmjölksdeg lagda i vällingen2. 

Om uppkomsten av namnet hetvägg hava de lärda hyst olika 
meningar, »av, vilka flertalet» enligt LIRE »äro dumma ock alla 
onyttiga». SPEGEL 3  vill sålunda härleda det från det engelska 
ordet hotweek d. v. s. varm vecka. Fastlagsveckan skulle hava 
kallats så, menar han, endera på grund av den under denna tid 
varmare gudaktigheten eller av de då försiggående risningarna. 
»Ordets sanna och verkliga ursprung är», säger emellertid LIRE, 
af het 'varm' och wecken 'rundt bröd'»4. I denna förklaring 
hava även senare forskare i allmänhet instämt. Ordet hetvägg 
är sålunda att härleda från de tyska orden heiss ock week 
d. v. s. »varm bulle». 1 Tyskland, där de i synnerhet före-
komma i Nordtyskland, såsom Holstein, Westfalen, Vorpommern, 
Rilgen o. s. v., benämnas fastlagsbullarna heisse wecken, 
hetweggen, håtwigen, håtewigge, hedewiehen, hedwigs 0. s. v. 
Till följd av den sist anförda benämningen har av den moderna 
folketymologien hetväggsätandet på sina ställen överflyttats till 
Hedvigsdagen 5. Ordet week, wegge eller wigge betyder egent-
ligen 'kil, vigg'. Weeke, som sedermera övergått till att be-
teckna ett fästbröd i allmänhet, skulle sålunda ursprungligen 
hava betecknat en 'semla formad såsom en kil eller vigg' eller 
ett med killika uddar försett bröd. Rätta försvenskningen skulle, 
säger EKBOHRN, således vara hetvigg, pl. hetviggar6. 

Den bland annat genom sina studier över olika slags kult-
bröd bekante bayerske forskaren HÖFLER framhåller i ett arbete 
över fastlagsbröd viggens betydelse såsom fruktbarhetssymbol. 
Såsom en sista räst av viggformen skulle de med fyra i kors-
form framspringande hörn bakade håtweggen vara att anse. De 
västfaliska heitewiggen (Iserlohn) hava övergångsformen av en 

Meddelat av Fjerdsmans Anna Ersdotter från Rönndalen i En-
vikens s:n, Dalarna. 

Nord. museets arkiv. 
8) Il. Spegel, anf. arb. s. 612. 
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avrundad dubbelvigg, dels i form av ett Andreaskors ock dels 
av ett stympat latinskt kors. Övergången från dessa bröds ur-
sprungliga kil- eller viggform till den runda förmedlades, anser 
HÖFLER, sannolikt genom de västfaliska avrundade ock krans-
formiga wecken (»timpenstuten»), av vilka i Soest i Westfalen 
avbildning förefinnes på en glasmålning från 1300-talet 1. De 
tyska författarna SCHMIDT ock NORK anse, att hetväggens kors- • 
form skulle härleda sig från de hedniska Bacchanalbröden i 
omgestaltad form. Då de nyomvända kristna ej kunde avhålla 
sig frän sina gamla bruk med fäster till solguden Bacchus ära, 
hade Bacchanalbrödens form omändrats till korsform. SCHMIDT 
anför även andra tydningar, sålunda skrevs bl. a. heydeweggen 
i stället för heetweggen på grund av att de härstammade från 
hedendomen. En annan förklaring åter är den, att heet skulle 
vara liktydigt med eyd eller eed ock eet eller också komma 
av geheeten, gebothen d. v. s. påbjudet: de nyomvända kristna 
skulle blivit anbefallda att äta korsbröd under fastan för att 
därigenom erinra sig sitt förbund med kyrkan (»eydgenossen-
schaft»). Enligt mecklenburgiskt språkbruk sattes sedan ett h 
framför eet, ock så skulle benämningen hetwegg hava uppstått 2. 
Bland de av IHRE anförda »dumma ock onyttiga förslagen» an-
föres även ett av en författare HEUMANNI i hans Opuscula, 
att hetvägg skulle komma av heyde ock wegge ('hednisk' ock 
'vagga' d. V. s. hedningarnas vagga), ock av 0. RUDBECKS d. y. i 
Thesaurus Manuscr., enligt vilken »basa hetwegg» ,skulle vara 
liktydigt med »basa hedningar sin väg, utdriva hedningar — en 
ritus», säger han, »som införts under den första kristna tiden 
ock enligt vilken var ock en genom detta straff skulle göra bot 
för vad han hade kvar av hedendom»». 

Såsom vi kunna se, har hetvägg sålunda förr ej blott be-
tytt själva maträtten. I en svensk ordbok från 1850 gives på 
hetvägg även följande förklaring: »undfägnad med fastlags-
riset på fettisdagsmorgonen»4. Detta bruk, som hos oss i Sverige 
fordom benämndes basa hetvägg, ock som i Tyskland kallas 

M. Höfler, anf. arb. s. 35. 
J. P. Schmidt, anf. arb. s. 93 o. f. 
J. Ihre, anf. arb. s. 864. 
A. F. Dalin, anf. arb. 
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hetweggen-abstäupen, fastlavend-stiipen ock hedewiehen-piet-
schen, kvarlever alltjämt. 1 Sverige består fastlagsriset av ett av 
färska björkkvistar hopbundet ock med granna fjädrar — tupp-
eller färgade hönsfjädrar — i ändarna prytt ris. I norra Små-
land, såsom Flisby socken, tagas björkkvistar in vid fastlagen, 
men användas ej förrän långfredagen, varvid likvisst benämningen 
'fastlagsris' bibehålles. I Danmark bestå fastlagsrisen även 
av björkris, ock där prydas de med pappersblommor ock för-
gyllda blad ock med en tupp i toppen. I Tyskland användas 
dessutom även granris, rosmarin ock kristtorn (Ilex aquifolium, 
stechpalm eller hillsendorn). På Bligen prydas kristtornets stän-
digt grönskande blad med brokiga pappersflaggor ock bladguld. 
Det har även förekommit, att risen prydas med figurer förestäl-
lande lindebarn, kuttrande duvor, storkar med barn i näbbet 
o. s. v.1  

Att själva risningen kunnat få namn av hetvägg, beror 
därpå, att de som blevo risade vanligtvis måste friköpa sig med 
fastlagsbullar eller hetvägg, eller ock med pänningar, som 
gåvos i ersättning för risningen eller till lön för väckningen, 
ty risningen skulle ske tidigt på morgonen. Numera är det i 
Danmark ock Tyskland vanligen barn som slå sina för-
äldrar, äldre släktingar ock bekanta ock som av dem då få 
hetvägg. 

Så tidigt som möjligt på morgonen bör man vara uppe för 
att taga dem, sona skola ha fastlagsris, på sängen. Man risar 
då varann duktigt, ock de slagna bjuda på kaffe ock bullar — så 
tillgår det den dag i dag är nere i Skåne. Bullarna utgöras 
dock icke nu alltid av fastlagsbullar. Förr i världen sov man 
mycket oroligt som barn natten före fastlagsmåndagen, ty man 
skulle vara mycket tidigt vaken för att kunna fullt färdigklädd 
komma tyst ock stilla in, medan det ännu var mörkt, för att 
utdela sina risningar — det var ju den enda dagen på året då man 
opåtalt kunde få lov att ge sina föräldrar aga. Sedan skickades 
fastlagsriset med allt möjligt gott på grenarna till vänner ock 
bekanta såväl med gångbud som pr post. 

Schiller u. LiIbben, Mittelniederdeutsches wb. (Bremen 1880), 
s. 211. 
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Hetvägg eller semlor ock mjölk utgör emellertid ej den 
enda rätten på fastlagsmåndagen eller fettisdagen. Mycket van-
ligt är nämligen då att till middagen även förtära fläsk ock 
bruna bönor, vilket icke utgör endast en tillfällig sammansätt-
ning, utan är ett mångenstädes i Sverige vedertaget bruk: »men si 
fläsk skall det vara» säges det, om det ock tör övrigt icke är 
något märkligt med fettisdagen. I Leksand i Dalarne ätas svin-
fötter; finns icke det, så tages vanligt fläsk, ty alltid något fett 
skall det vara. I Svärta socken i Södermanland höra även svin-
fötter till den brukliga fettisdagsniaten. I Skåne däremot ätes 
lutfisk ock å fiskläget Kivik därsammastädes rökt »madsvyna-
kött,» .d. v. s. marsvin, en delfinart». Såsom förut nämnts, är i 
Halland på feta tisdagen eller tisdagen i påskveckan fläskpann-
kaka en vanlig rätt. I Danmark har det varit en allmän folktro, 
att den som icke åter fläsk på fläsksöndagen, får ryggvärk hela 
året igenom2. Ävenså heter det: »paa fastelavnssondag skal man 
spise flsk, ellers skal man lobe ad skov (efter svinene)»2. 
I Mecklenburg ätes fettisdagen skinka ävensom metvurst ock 
rökt oxkött, på Rågen grönkål. I Hessen hava ärtvälling ock 
revbensspjäll varit vanliga fastlagsrätter, varvid det var bruk-
ligt att sticka ned de avätna benen i den för utsädet bestämda 
ljnsådden, för att göra denna givande4. I England är det fler-
städes vanligt att fastlagsmåndagen förtära ägg ock »collops» 
(skivor av rökt skinka)2. 

Fettisdagen var även en bemärkelsedag för sådd ock skörd. 
»Går solen skär up om Tissdagen näst efter Fastelagz Söndag», 
heter det i en gammal almanacka från 1686, »så förmenar man 
och at Wiutersådden blifwer härlig». — »Klar ock torr fastlag 
betyder gott spannmålsår»6, säges det, ock i »Sibylla Spådom» 
heter det, att »Om fastlagen solen skiner tidigt upp, skall allt 
som tidigt sås växa frodigt»6  — »Vad bilist som planteras eller 
sås på fettisdagen», säger man i England, »skall ständigt för- 

0. Cappelin, Fastlagsgillet i Sv. landsm. 1905, s. 76. 
Troels Lund, anf. arb. s. 103. 

2) E. T. Kristensen, Jyake folkeminder 4, Kbh. 1880, s. 371. 
Reinsberg-Däringsfeld, Das festliche jahr, Leipzig 1898, s. 62. 
Brand, anf. ar.b. s. 62. 
Hildebrandsson, Bemärkelsedagar, tecken, märken, ordspråk och 

skräck rörande väderleken. Aut. T:s 7: 2, s. 27. 



532 	 LOUISE HAGBERG 

bliva grönt»l. — Utan risningar på denna dag menar man i 
Tyskland att det inte blir något gott linår, ock i en hetväggs-
basandet åtföljande sång angives ock, huru högt linet skall växa, 
om skänkerna (ägg ock metvurst) 2  gärna givas. Ett ungefär 
liknande bruk finnes även antecknat ifrån Leksand i Dalarna 
fettisdagen 1895. En massa pojkar draga med långa linor en 
s. k. flakvagn, på vilken halvvuxna kullor stå tätt packade. 
Hela tåget omgives ock åtföljes av en jublande barnskara, ock 
följande sång sjunges oavbrutet: 

Långt lin, långt lin, 
långt som tömmar, 
segt som sinjor [senor], 
vitt som snö! 
Far i fjor ock mor i år — 
silket löper, knollrigt hår, 
mak, 'mak, dunk, dunk. 3  

Från Västerbotten finnes det antecknat, att det i en del socknar 
därstädes var vanligt att, i likhet med vad som brukades under 
julhälgen, även fettisdagen låta bordet stå dukat ock låta alla 
vägfarande ock kommande förplägas3. — Fettisdagen får man 
ej spinna, ty då får man svåra barnsängar (Upd)3. 

Vi hava icke varit i tillfälle att i den utsträckning, som 
hade varit önskligt, undersöka hetväggens förekomst i vårt land. 
Emellertid vill det synas, som om bruket att fettisdagen äta 
fastlagsbullar uppåt landet mäst är till finnandes i städerna ock 
bland härrskapsklasserna. I Norrland tyckes bruket alls ej 
förekomma bland lantbefolkningen, ock i Dalarna »veta» de i 
en del socknar »ej av någon fettisdag», i andra åter har man i 
en del allmogehem börjat att under de senare åren baka fet-
tisdagssemlor. I Leksands socken var det brukligt däremot re-
dan på 1850-talet. I Uppland ock Södermanland förefaller det 
ej häller vara vidare spritt bland lantbefolkningen, om det än 
förekommer här ock var, såsom i örbyhus socken i norra Upp-
land ock Svärta socken i Södermanland ock då i allmänhet 
blott den »första fettisdagen». Annat är däremot förhållandet i 

Brand, an. arb. s. 94. 
Bartsch, anf. arb. s. 255. 
Nord. museets arkiv. 
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våra sydligaste provinser, i synnerhet i Skåne, där det varit ock 
fortfarande är ett även av allmogen iakttaget bruk att till fast-
lagsmåndagen ha hetvägg eller, som det där heter, fastlags-
bullar. I Småland har det även varit mycket vanligt, ehuru lik-
visst ej över allt, så voro t. ex. ännu på 1860-talet fastlagsbullar 
så gott som okända i Östra härad därstädes, ock i Möre härad 
ock på Öland förekomma de icke. 

Såsom ovan påvisats, är namnet hetvägg av tyskt ursprung, 
ock seden att äta hetvägg torde även hava kommit till oss ifrån 
Tyskland. Bland vårt medeltida ordförråd finnes ingen be-
nämning härför. Enligt från 1600-talet befintliga almanackor 
äro emellertid namnen vita ock feta tisdag då gängse benäm-
ningar, ock år 1689 omnämnes ju hetvägg såsom en med all 
sannolikhet redan då vanlig sed. Alltså torde man kunna an-
taga, att hetvägg var ett i Sverige redan på mitten av 1600-talet 
spritt bruk, om ej ännu mycket tidigare, vilket var förhållandet 
i Danmark 1. Denna sed skulle emellertid ej så hava trängt 
igenom eller så länge bibehållit sig, om den varit för oss all-
deles främmande ock liknande bruk ej redan förefunnits, så att 
jordmånen så att säga redan varit beredd. Såsom även ovan 
framhållits, har det hos oss för ej länge sedan förekommit 
ock förekommer ännu ganska liknande bruk vid ungefär sam-
ma tidpunkt, med den skillnaden likväl att dessa bruk äro av 
än uråldrigare ock ursprungligare beskaffenhet ock av mer pri-
mär sammansättning, bruk som otvivelaktigt en gång varit 
av sakramental betydelse. En mer ingående undersökning, än 
vad vi här: varit ij tillfälle att företaga, skall säkerligen ock 
tydligt frainvisa sambandet mellan ovan skildrade bruk ock en 
av våra förfäder här i den hedna Norden för årets äring tirad 
offerfäst. I ännu kvarlevande fastlagsbruk kunna vi spåra 
reminiscenser av en dylik fäst, men detta var ännu mera för-
hållandet med äldre tiders fastlagsliv, vars fästskick ofta buro 
en rent hednisk prägel. Fastlagen var ju ej någon direkt kyrk-
lig fäst, till följd härav var den ock särskilt lämpad att i sig 
upptaga bruk, som ej av kyrkan blivit omklädda till kristna. 
1500-talets gamla postillor klaga även högeligen över »fastelags-
djävulen», ock kyrkan sökte med all makt att fördriva »den 

1) Troels Lund, anf. arb. s. 156. 
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djoevels og hedenske galenskab, som hidtil haver vret brugt 
mange steder i christendomen». 

Vid denna tidpunkt på året, till vilken fastlagen blivit förlagd, 
var det helt naturligt att våra hedniska förfäder så mycket som 
möjligt försökte att försäkra sig om makternas bistånd ock stämma, 
dem, framför allt växtlighetsguddomligheterna, gynnsamma. 
Dessa trodde man då vara till finnandes bland annat i särskilda 
trädslag, såsom de ständigt grönskande träden ock de trädslag, 
som tidigast hade kraft att bryta vinterns välde. Till dessa 
hörde sålunda de till fastlagsrisen använda såsom gran, kristtorn, 
rosmarin ock björk. Den i dessa träd inneboende guddornliga 
kraften trodde människorna sig genom beröring av desamma 
kunna bliva delaktiga utav. Människor ock djur, som slogos 
med en gren eller ett spö av ett dylikt träd, kommo sålunda i 
delaktighet av guddomligheten själv. De gamla slaverna identi-
fierade därför också sitt påskris, som ju användes på liknande 
sätt som vårt fastlagsris, med vårblixten, fruktbarhetsgudens 
attribut, som öppnar ock befruktar jordenl. Vid olika tillfällen 
på året slog man människor, djur ock växter med dylika livsgrenar 
för att de skulle bliva friska ock kraftiga, ock för att fruktsamheten 
skulle befordras, för att fördriva sjukdomar ock missväxt. Bland 
människorna var det företrädesvis kvinnor som slogos. En lik-
nande sed förefanns redan hos romarna vid deras Lupercalia, 
som firades i februari månad. »Den som slår, bringar lycka», 
hette det. På samma sätt trodde man ursprungligen, att livs-
ock växtkraft meddelades genom beröring av fastlagsriset. 

Livsgrenens eller livsspöets uppträdande sker ej sällan i 
förening med någon fruktbarhetens symbol, vilken crå ofta fram-
träder såsom ett av risningen framkallat resultat. I förbindelse 
med tyskarnas ock slavernas schmachostern ock pomlazka 
eller påskris äro sålunda ägg — sedan urminnes tider en frukt-
barhetens symbol — en stående gåva. Ägg förekomma ju även 
i samband med vår »påskskräcka» d. v. s. påskris, som icke 
torde vara annat än fastlagsriset i ett senare skede. Förutom 
ägg förekommo även bröd- ock pänningegåvor. Brödoffret var 
ett bland åkerbrukande folk vanligt offer, som även av våra 
hedniska förfäder här i Norden hemburits åt av dem dyrkade 

1) F. Straneekå, Symbolik der ostereier i »Mährisehe ornamente», 
Olmfitz 1888, s. 6. 
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guddomligheter, ock pänningar hava på senare tider trätt i stället 
för de .ursprungliga gåvorna. Den vid piskandet med fastlags-
riset i Tyskland i liksom även här i Skandinavien förekom-
mande gåvan består eller har bestått av hetvägg. På senare 
tider har denna gåva fattats såsom ett slags lösen för att fria 
sig från risandet, men längre tillbaka i tiden torde den efter 
allt att dömma hava uppfattats såsom en ersättning eller tack för 
den genom slaget med livsgrenen emottagna välgärningen. 

Numera ätes hetvägg här i Sverige allmänt till middagen 
fettisdagen eller ock fastlagssöndag ock fastlagsmåndag. Såsom 
ovan påvisats, är hetvägg emellertid ej den enda kulträtten den 
dagen, den förekommer då ofta tillsammans med fläsk, en sedan 
gammalt bruklig offerrätt — vi behöva ju blott erinra om den vid 
julen förekommande skinkan eller svinhuvudet, som utgör ett 
minne av den åt årsväxtens gud vid julen offrade galten. Till 
julmaten höra likaså de även såsom fastlagsmat uppträdande 
bönorna. I sin uppsats om fröns användande inom folksed 
ock dödskult a har HAMMARSTEDT visat, att fröet, ock således 
även bönan, i likhet med livskraftsspöet innehåller vegetations-
demonen så att säga kondenserad; genom sakramentalt förtärande 
av densamma erhölls likartad värkan med den, som tillskrevs 
gissling med det heliga spöet. 

De värkningar, man ursprungligen väntade av fastlagsriset, 
hava emellertid för länge sedan fallit i glömska, ock dess egent-
liga samband med hetväggen eller fastlagsbullen har förgätits. 
Dessa förr med varandra förenade bruk hava nu mångenstädes 
särskiljts från varandra. Sålunda kan man få se uppgivas, att 
fastlagsriset egentligen utgör ett minne av Kristi gisslingar ock 
ursprungligen förekommit på långfredagen, fastän det på senare 
tider överflyttats till fettisdagen, då man på skämt piskar varann 
med grant utstyrda fastlagsris, liksom även att fastlagsbullarna 
skulle vara ett minne ifrån den katolska fastetiden. När de ur-
sprungliga betingelserna för ett visst bruk bortfallit, så råkar 
snart dess egentliga betydelse i glömska, ock från början åt-
skilda begrepp sammanblandas då lätteligen med varandra. 

W. Mannhardt, Der baumkultus, Berlin 1875, s. 253 o. f. 
2) Edv. Hammarstedt, Om fröns användning inom folksed och 

dödskult (i Fästskr. till 0. Montelius, Stockh. 1903), s. 34. 



Blåkulla — dödsgudinnan. 
AV RICHARD STEFFEN, Visby. 

Ingen av de förklaringar, som lemnats på ordet Blftkuna, 
är tillfredsställande. Vanligen antages, att det betyder 'blå 
kulle', en blånande höjd i fjärran (så t. ex. TAMM i Etym. ordb.). 
En annan förmodan är, att ordet ursprungligen skulle hetat blå 
kula, sålunda en svart håla eller hälvetet (så hos SAHLSTEDT 
på 1700-talet). Nutida etymologer vilja härleda ordet från det 
tyska Blocksberg, en plats som ju har alldeles samma funktion 
som Blåkulla i Sverige. TAMM (o. a. a.) anser, att Blåkulla 
»fått sin speciella betydelse väsentligen från det tyska Blocks-
berg», utan att dock själva ordet just härledes därav. E. BJÖRK-
MAN (Göteborgs Handelst. 15 april 1911) går längre ock vill 
»helt enkelt härleda Blåkulla från Blocksberg». Denna åsikt 
motiveras så, att en tysk form 3Blockeraberg lätteligen kunnat 
förändras till Blåkullsbärg av svenskar genom folketymologisk 
uppfattning av namnet». Denna åsikt torde vara ohållbar. Även 
om namnet Blockersberg kan uppvisas, är dock Blocksberg 
eller Blookesberg den vanliga formen, ock när namnet redan 
innehåller sammansättningsleden berg, som är god svenska, före-
faller det föga antagligt, att man för att förklara ett Blockera 
skulle satt in ett överflödigt kulle framför bärg, ock ännu mindre 
troligt att man sedan skulle kastat bort bärg ock ändrat kulle 
till kulla. 

Isynnerhet om en annan förklaring kan fra:inställas, som 
lemnar ordets form orörd ock ger en fullständigt antaglig inne-
börd åt den sak, som representeras av ordet. 
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Ordet kulla betyder ostridigt 'kvinna', såsom i Margareta 
fredkulla ock dalkulla; ock blå betyder, såsom i många äldre 
ord, 'svart' (ex. »blåman, neger», »blå mörkret», »blå tornet», det 
svarta (fängelse-)tornet). Blåkulla är alltså 'den svarta kvinnan'. 

'Den svarta kvinnan' är då enligt min åsikt samma person 
som Hel i den isländska mytologien. I Gylfaginning skildras 
Hel som till hälften blå eller blåsvart. 'Blå som Hel' är dess-
utom ett flerstädes förekommande uttryck. Hel är dels ur-
sprungligen dödsgudinnan, dels ock sedermera hännes boning. 
Blåkulla blir sammalunda ursprungligen dödsgudinnan ock seder-
mera hännes boning. »Fara til Heljar» blir ett fullt analogt ut-
tryck med det svenska »fara till Blåkulla». 

Blåkulla har som bekant plägat förläggas på olika platser 
inom olika delar av landet. Den mäst bekanta torde väl vara 
klippan Blå Jungfrun i Kalmar sund. SYLVANDER i »Borgholms 
Slotts historia» berättar om en gammal brunn i slottet, att den 
skulle fått sitt namn av »en jungfru, vilken av förtvivlan störtat 
sig däri ock sedan flutit upp på stranden av den svarta öklippan, 
som i Kalmar sund efter hänne erhållit benämningen Jungfrun, 
även Blåkullan ('svarta jungfrun') kallad, 4 mil norr om Borg-
holm, ock varest en helig källa av svart vatten, som förstörde 
allt liv, fanns överst å klippans spets». Namnet ock formen 
Blåkullan (ej kullen) såsom synonymt med »Blåjungfrun) synes 
vara fullt bevisande. I namnet Blå Jungfrun ser jag sålunda 
ett fullt synonymt uttryck med Blåkulla ock anser bägge be-
teckna en ursprunglig ktonisk gudomlighet. Att detta är för-
hållandet med Blå Jungfrun, torde med bestämdhet framgå av 
en hel följd folksägner, vilka återgivas på följande sätt hos 
C. F. BERGSTRÖM i »Oskarshamns historia». 

»Av de många ock hemska sägner från en förgången rå 
religionskult, som med fasa ock bävan fästat sig vid Jungfrun, 
anföres här blott: 

Vid firandet av gudinnan Frejas fäster offrades åt hänne 
10 köpta jungfrur eller dränktes, sedan de betjänat hänne vid 
hännes heliga bad. Denna händelse framställdes i folktron under 
kristlig bild, som låter de 10 jungfrurna, som såldes till trålar 
ock skulle bortföras, räddas av en gud genom döden utanför ön. 
En annan sägen förtäljer, att 10 sköna jungfrur, som Fylkia-
kungen köpt, bådo, då skepparen avseglade med dem, till gud, 

36-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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att de ej mätte falla i kungens händer. Guden hörde deras 
innerliga bön ock lät dem dö utanför ön. 

En jungfru, som förföljdes av sjörövare, tog sin tillflykt till 
den ödsliga klippön, men då hon insåg, att hon här •skulle för- 
gås av brist på föda, dränkte hon sig i förtvivlan i en på klip- 
pans topp befintlig sjö, vilkens vatten därefter skulle blivit svart. 
Enligt en annan sägen skulle en skön jungfru av förtvivlan över 
besviken kärlek tagit sin tillflykt till ön. å vars översta plan 
fanns en bottenlös sjö med svart vatten ock svarta fiskar, i vil-
ken hon kastade sig. Vattnet i denna sjö var dödande för allt 
djur ock växtliv utom för de svarta fiskarna, ock omkring denna 
sjö, som tillhörde nattens ock dödens skuggor, var det som Freja 
med sina prästinnor firade sina stora offerfäster ock utförde sina 
nattliga orgier. — — — 

Av dessa sägner är det som ön fått sin benämning Jung-
frun. Det troddes även, att en ur havet uppstigen jungfru 
vistades där osynlig, men vid storm ock svårt oväder visade 
sig överst på klippans spets ock ingav seglaren än hopp, än 
fruktan. 

Jungfrun antager under olika hägringar olika skepnader, 
som framstodo som hemska gestalter ock dystra skuggor, vilka 
vid midnattstiden vandrade omkring på denna obebyggda ö, ock 
hade i folktron förvandlats till ett fruktansvärt sjötroll. 

Aven till Jungfrun hade •Blåkulla förlagts, dit under påsk-
fullmånen ock under skärtorsdagsnatten häxorna (påskkäringarna) 
begåvo sig ock anställde sina nattliga danser med satan.» 

Så långt det citerade arbetet. Även med avdrag av vad 
som kan vara senare mytbildning med anledning av namnet 
Jungfrun är det omöjligt att komma ifrån, att i de traditionella 
sägnerna finnas räster av en urgammal dödskult, sannolikt med 
människooffer. Dunkla minnen av jungfruoffer i källor finnas 
även annorstädes, nAn sättas eljest i sammanhang med Oden. 
Vid Odens hög i Uppsala fanns t. ex. en Odins brunn, som 
blev igänfylld, sedan en kvinna däri med avsikt förkortat sitt 
liv. En Odens källa vid Falköping nämnes också i ett diplom 
av Magnus Ladulås. Människooffer till Oden i källor äro ju 
en bevisad sak liksom offer i träd till Oden såsom stormgud, i 
vilken egenskap han också bortförde människornas själar (»Odens 
jakt»). 



BLIKULLA - DÖDSGUDINNAN 
	 539 

Antaga vi, att i sägnerna om Blåkulla ock Blå jungfrun 
leva hedniska föreställningar om en dödsgudinna, som man firat 
med offerfåster, kommer frågan, vilken ställning denna gudinna 
intagit i den hedniska mytkretsen. Att Blåkulla ej är något 
egentligt namn, torde vara tydligt. Det är analogt med de 
»smeknamn», som äro så vanliga i de fiästa folks primitiva före-
ställningar, där det gäller fruktade varelser, icke blott gudar, 
utan även vilda djur o. d., såsom då djävulen benämnes »Hin 
hårde», eller Tor kallades »Go far» eller Vargen »gullfot» m. m. 
Då det i de ovan anförda sägnerna talas om gudinnan Freja, 
så är detta näppeligen någon folktradition, utan antagligen en 
tydning av upptecknaren. Helt visst är Blå jungfrun ej häller 
ett bleknat minne av Preja, av vilken ej några spår finnas i 
svensk folktro. Ej häller torde Blåkullan alldeles få identifieras 
med den isländska mytologiens Hel, utan ha vi att söka de när-
maste motsvarigheterna på lågtyskt område. Här har dödsgu-
dinnan spelat en stor roll i folktraditionen, isynnerhet under 
namnen Holda ock Perchta. Holda eller Frau Holle har om-
kring sig »die Holden», de avlidnas själar, ock med dem bor 
hon i källor ock andra vattensamlingar; med dem far hon också 
i luften. Men Holda är ursprungligen endast ett attribut till 
till Frija-Frigg, såsom framgår av Burchard av Worms dekreter, 
där det säges: »credidisti, ut aliqva femina sit, qvam vulgaris 
stultitia Friga holdam vocat»i. Att Frigg, vindgudens maka, 
själv tänkts såsom vindgudinna, framgår av ett yttrande hos en 
förf. från början av 1400-talet (cit. hos Mogk): »domina Hera 
volat per aera». »Fru Freke» är också i den tyska folktraditio-
nen en dödsgudomlighet såsom Oden. Några sådana föreställ-
ningar om Frigg finnas ej i den isländska mytologien, men denna 
är ju också i väsentliga delar en omgestaltning av en äldre ock 
naivare tro. Emellertid är det intet som hindrar, att en tradi-
tion om Frigg såsom dödsgudomlighet kunnat leva i Sverige 
ganska länge. I medeltidssvenskan nämnes Frigg såsom Odens 
hustru (Med. Bib. I, 68). »Frigg hör till de mycket få gudom-
ligheter, av vilka ett bestämt minne till senare tid fortlevat hos 
allmogen».2  Skulle, mot förmodan, förf. av »Oskarshamns historia» 

Mogk, Mythologie § 74 (Pauls Grundr. 1). 
Enligt M. F. Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro i 

Sverige (Göteb. K. Vetenskapssamhälles handl. 16, 1878). 
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värkligen hört ett hedniskt gudinnenamn i samband med de 
sägner han upptecknat, har det otvivelaktigt varit Friggas, av 
allmogen sannolikt uttalat Frija eller t. o. m. Preja, såsom 
Friggeråker lär uttalas Frejeraker (i en läsning mot floget, 
upptecknad av RÄÄF, nämnes hon Frygge). I alla händelser 
synas häxornas nattliga färder genom luften till ett hemlighets-
fullt väsen, som i kristen tid naturligtvis fattats såsom djävulen 
eller antikrist, kunna tillfredsställande förklaras ur en äldre 
hednisk föreställning om en vind- ock dödsgudomlighet, vare 
sig denna kallats Frigga eller burit något annat namn. I Blå-
kulla eller Blå Jungfrun vill jag sålunda finna den speciellt 
svenska beteckningen för den samgermanska dödsgudinnan. 
Namnet leder tankarna på Hel, men vad som berättas om Blå-
kulla erinrar mera om de tyska mytkretsarna om denna gudom-
lighet. Sverige skulle sålunda häri intaga ett slags mellanställ-
ning i enlighet med den geografiska belägenheten. 



Tyrs högra hand, Freys svärd. 
Av KAARLE KROHN, Helsingfors. 

1. 

Inom den nordiska mytologin står den germanska krigs-
guden Tyr i bakgrunden såsom ett förbleknande minne, SNORRE 
är tvungen att i likhet med en modern etymolog leta efter hans 
namn uti några sammansatta ord: t§hraustr, Ospakr. En 
enda myt anför han om Tyr: varför denne saknar högra handen'. 

Den tolkning av myten, som förefaller mäst tilltalande, har 
AXEL OLRIS givit 2, i det han uppvisar en påfallande likhet 
mellan Tyr ock den keltiska gudakonungen Nuadu »med silver-
handen», som fått sin högra hand avhuggen uti det första 
slaget på Tured-slätten ock sedan ersatt med en av silver. 
Överensstämmelsen bleve ännu större, om man kunde antaga, 
att även Tyr i stället för sin avbitna högra erhållit en järnhand. 
Men detta antagande torde icke hava något stöd i källorna. 
Därtill kommer det olika sätt, på vilket den keltiska ock nor-
diska guden mistat sin hand. 

Vid tolkningen av denna myt bör även det sammanhang, 
uti vilket den förekommer, tagas i betraktande. Den ingår i 
skildringen av Fenris-ulvens fängslande ock efterföljes av myten 
om uppspärrandet av det fängslade odjurets gap. Båda be-
rättelserna tillhöra den kristliga medeltida folktraditionen.3  

Uti SNORRES berättelse om Tors resa till Hymir nämnes han 
icke. Uti den motsvarande dikten Hymiskvida är Tyr en ren statist-
figur, som föreslår resan till Hymir, vilken han uppgiver såsom sin 
fader, ock följer med Tor, utan att synnerligen deltaga uti handlingen. 

Aarb. f. oldk. 1902, s. 219. 
Finn.-ugr. forsch. VII, e. 153-161. 
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Den senare återger en legend om Kristi nedstigande till 
hälvetet, varest han uppspärrar djävulens mun med ett kors, 
ett spjut eller ett trästycke, ock är konstaterad i Island, Sverige 
(på brakteater från tolfte århundradet), England, Tyskland, till 
ock med Serbien. 

Den förra, berättelsen om ulvens fängslande, överensstämmer 
med den bibliska berättelsen om Simsons fängslande, vilken an-
träffats även som äventyr i ryska, slovakiska, litauiska ock 
finska folksagor. Utom Delilas upprepade försök att binda 
Simson bör följande tidigare prov på hans förmåga att avslita 
sina band beaktas. 

Då tretusen män av Juda drogo ned till bärgsklyftan i Etam för 
att binda honom ock giva honom i filisteernas händer, rå fordrade han 
av dem en ed, att de icke ville överfalla honom. Dessa svarade, att 
de allenast ville' binda honom för att utlemna honom till filisteerna, 
men dräpa honom ville de icke. De bundo honom med två nya tåg 
ock förde honom upp från klippan. Men då filisteerna skriade honom 
till mötes, försmulto banden såsom av eld svedda lintågor. Ock han 
fann en frisk åsnekindbåge, tog densamma ock slog därmed tusen filisteer. 

Denna fordran av en försäkran motsvaras av den mera 
reella underpant, Fenrisulven fordrar före det avgörande bin-
dandet. Det gäller här säkerhet för friheten ock icke endast för 
livet; ty denna senare förutsättes enligt SNORRE redan av platsens 
fridlysthet, där handlingen försiggår. 

Idéen om handens sträckande i gapet på odjuret kunde så-
ledes sökas inom den medeltida kristna föreställningskretsen. 

Då förebilderna för Feurisulven ock Midgårdsormen funnits 
uti de bibliska Behemot ock Leviatan, har ELARD HUGO MEYER1  
uttalat den förmodan, att uppmaningen i Jobs bok (40:27): »Lägg 
på honom din hand», givit upphovet till berättelsen om Tyrs 
jältebragd. Visserligen hör detta ställe till skildringen av Le-
viatan ock icke Behemot, ej häller äro påläggandet ock in-
stötandet av handen identiska. 

Huvudbristen uti denna tolkning består likväl däruti, att det 
centrala i myten, den avbitna handen, förblir oförklarad. Den 
folketymologiska förvrängningen av benämningen för handleden 
hos SNORRE, u1fii5r i st. f. 21n1iär, förutsätter kännedom om 
myten ock har ej kunnat framkalla densamma. 

1) Völuspa, s. 151-2. 



TYRS HÖGRA HAND 	 643 

Men en från handleden avbruten hand, föreställande Guds 
högra hand, förekommer ofta i medeltida teckningar. Ock vad 
som är viktigast: på de av ALEXANDER BUGGE1  med engelska 
mynt jämförda, av nordbor i Northumberland på 900-talet slagna 
mynten finnes samma kristliga symbol av gudomen. 

Den tanke, som återspeglas uti Tyrs förhållande till Fenris-
ulven, torde således kunna tydas därhän, att Gud utsträckt ock 
uppoffrat sin högra hand för att få det onda bundet. 

En motsvarande tanke finnes uti myten om Odins ena i 
pant bortgivna öga ock källan, ur vilken Mimir dagligen dricker. 
Såsom E. H. MEYER påpekar,2  hava ögat, källan ock vattnet an-
vänts såsom symboler för treenigheten, panten betecknar förloss-
ningen ock det dagliga drickandet den katolska mässan. Guds 
ena ensamt för sig avbildade öga är för oss väl bekant. 

Till den avbitna handen ock det lösslitna ögat ansluter sig 
ännu en tredje lösryckt lem uti den nordiska mytologin: Mimirs 
avhuggna huvud under Yggdrasils-asken, vilket sammanställts 
med Adams huvudskalle under korset. 

Såväl dessa paralleller som det sammanhang, uti vilket 
myten om Tyrs högra hand förekommer, hänvisa tydligen till 
kristliga förebilder. 

Det kunde måhända tänkas, att likväl någon hednisk före-
ställning om Tyr medvärkat vid införandet av hans namn i 
berättelsen. Oberoende av myten om pantsättandet av det ena 
ögat är Odins enögdhet flerfaldigt bevittnad, ock kan densamma 
i likhet med det dubbla antalet av fötter hos hans häst Sleipnir 
möjligen förklaras ur föreställningar om ktoniska väsen. Men 
Tyr utan den högra handen kännes ej utanför myten, ock in-
förandet av hans namn i densamma är tillräckligt motiverat av 
den honom såsom krigsgud framför andra utmärkande tapper-
heten. 

I motsats mot Tyr står Frey i förgrunden bland de av 
nordbor dyrkade gudomligheterna. Om de religiösa föreställ-
ningar ock kulthandlingar, vilka ansluta sig till hans namn, 

Vesterlandenes inflydelse s. 287. 
Völuspa, s. 126— 8. 
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äro vi genom talrika vittnesbörd underrättade. Desto märk-
ligare förefaller det, att vi knappast äga mera än en enda sagolik 
berättelse om hans bedrifter, den som bevarats uti Skirnisfqr 
ock i en kortare form uti Gylfaginning k. 36.1  

Frey hade uppstigit på Odins tron ock överskådat alla världsdelar. 
Då såg han den vackra Gerd gå över gården [från sin fader Gymirs 
hus till sin jungfrubur] ock (i det hon öppnade dörren) blotta sina 
armar, vilkas glans återspeglades av luften ock havet. Av denna syn 
blev hans sinne sjukt. Tillfrågad av sin tjänare Skirnir, yppar han sin 
häftiga kärlek, [vilken varken asarna eller alferna ville tillåta,] ock ber 
honom hämta hänne till honom (med eller mot faderns vilja). Skirnir 
anhåller om [hans snabba häst ock] hans svärd, som svängde sig självt, 
ock ankommen på Gymirsgård friar han till Gerd [erbjudande älva gyl-
lene äpplen ock den trollring, som legat på Balders bål. Då hon för-
smår dessa gåvor, försöker Skirnir tvinga hänne med svärdet, ock då 
hon uppmanar honom att kämpa med fadern, hotar han att med svärdet 
döda denne. Slutligen sjunger han en trollsång ock ristar trollrunor.] 
Övervunnen lovar Gerd att efter nio nätter möta Frey. [Denne, som 
otåligt väntat på tjänaren, skyndar att utfråga honom, förrän han stigit 
av hästen, ock beklagar den enligt hans föreställning olidligt långa 
väntan.] 

Såväl Freys kvinnliga motsvarighet som hans tjänare, ock 
förmodligen även deras namn, tillhöra den värkliga hedniska 
mytologin.2  Men själva äventyret är alltför sentimentalt anlagt 
för att vara diktat utan påvärkan av litterär kultur. Vid upp-
letandet av dess förebild bör även en variant av detsamma, som 
finnes hos SAXO, uppmärksammas. 

Balderus fick se Nanna, då hon tvättade sin kropp, ock intogs av 
en oändlig åtrå. Glansen av hännes kropp satte honom i eld ock lågor. 
Enär han fruktade, att isynnerhet Hotherus skulle vara till hinder för 
hans önskningar, beslöt han att dräpa honom, på det att den vid varje 
dröjsmål otåliga kärleken icke av något skulle hindras att tillfredsställa 
sin lidelse. 

AXEL OLIIIK anmärker,3  att denna berättelse påfallande litet 
liknar nordiska sagor ock att redan P. E. MYLLER frågat, huru- 
vida icke , historien om David ock Batseba övat inflytande på 
framställningen av densamma. 

Det i klammer satta finnes endast i den förra, det i parentes 
satta endast i den senare versionen. 

Magnus Olsen, Fra gammelnorsk myte og kultus i »Maal og 
minne» 1909, s. 17-36. 

Kilderne til Saxos Oldhist. II, s. 34. 
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Det begav sig, att David emot aftontid stod upp av sitt läger ock 
vandrade omkring på taket av sitt konungahus ock såg ifrån taket en 
kvinna två sig; ock kvinnan var ganska skön till utseende. Ock David 
sände bud ock lät hämta hänne. — — 

Då sade Natan till David: »liga den heteen haver du slagit med 
svärd, hans hustru haver du tagit dig till hustru, men honom haver 
du *dräpt med Ammons barns svärd. Nu, så skall icke svärd återvända 
av' ditt hus till evig tid.» 

Jämföres SAXOS berättelse med den bibliska, återfinnes uti 
den senare alla drag, av vilka den förra består: åsynen av en 
sig tvående kvinna, det uppflammande begäret ock beslutet att 
undanrödja medtävlaren. Det kan således icke bliva fråga en-
dast om inflytande på det formella inslaget, utan om lån av den 
sakliga ränningen. 

Men är SAXOS berättelse å ena sidan en efterbildning av 
den bibliska, å andra sidan, såsom allmänt erkännes, en variant 
av Frey-myten, så blir en sammanställning av de båda sistnämnda 
oundviklig. Frey-myten erbjuder först ock främst samma lik-
heter som SAXOS berättelse med den bibliska: åsynen av den 
tillfälligt blottade hyn, det uppflammande begäret, beslutet att 
driva sin vilja igenom även utan fadrens samtycke, samt tjä-
narens hot att dräpa denne. Men därtill komma ytterligare 
några beaktansvärda överensstämmelser: uppstigandet på en hög 
utsiktsplats, utsändandet av en tjänare för att med våld hämta 
en kvinna, med vilken förbindelse icke är tillåten av gudarna. 
Visserligen försöker Freys tjänare, förrän han hotar Gerd med 
svärdet, att erhålla hännes samtycke genom gåvor; men dessa 
äro tydligen från andra myter lånade tillägg: de gyllene äpplena 
från Iduns ask ock trollringen från Balders bål, vilket senare 
uttryckligen framhålles. En senare interpolation är även i for-
mellt hänseende hela trollsången efter hotet med svärdet.1  

Detta svärd, som Frey lånat till sin .tjänare, återfår han — 
besynnerligt nog — aldrig mera. Måhända kunde förlusten av 
svärdet förklaras av det uti straffdomen över David nämnda 
till evig tid icke återvändande svärdet. Det heter visser-
ligen: »av ditt hus», men av de krigiska nordborna hade detta 
knappast förståtts såsom något synnerligt straff; meningen kunde 
möjligen hava uppfattats, såsom om det hetat: »till ditt hus». 

1) Felix Niedner i Zs. f. d. Alt. 30, s. 132-50. 
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Är denna tydning av Skirniskr riktig, så kunde även 
tillägget hos SNORRE, vilket hittils icke förklarats på något till-
fredsställande sätt, erhålla sin lösning. 

Detta var grunden till att Frey var vapenlös, då han kämpade 
med Bele ock slog honom ijäl med ett jorthorn. 

Att svärdets lånande åt tjänaren likväl icke varit orsaken 
till Freys vapenlöshet, framgår av Skirnisf2r, där Gerd vid tjä-
narens ankomst kallar Frey sin broder Beles baneman. Men om 
Freys strid utan svärd med en jätte har föregått det med berättelsen 
om Batseba jämförliga äventyret, så föres tanken ovillkorligt 
till Davids kamp med filisteen Goljat. Redan då han uppträder 
framför jätten, uttalar har: »All denna menigheten skall för-
nimma, att Härren icke jälper genom svärd eller spjut». Ock 
efter kampen säges uttryckligen: 

Men David hade intet svärd i sin hand; då lopp David ock 
trädde till filisteen ock tog hans svärd ock drog det utur slidan ock 
dödade honom. 

Uttryckligen utan svärd uppträder David även inför prästen 
Abimelech, som erbjuder honom Goljats svärd, vilket är utan 
like. 

Freys underbara svärd förekommer ej i någon av Skirniskr 
ock kampen med Bele oberoende relation om Frey. Den anstår 
dessutom icke en fredens ock fruktbarhetens gud, vars attribut, 
även då han, såsom i tämplet i Uppsala, ställes bredvid den 
spjutbärande Odin ock Tor med sin hammare, är priapen. 

I stället för att döda Bele med hans eget svärd, slår Frey 
honom med ett jorthorn. Även för detta drag är en biblisk 
förebild tänkbar. Simson slående filisteerna med en åsnekind-
båge ingår uti samma berättelse, vilken — såsom vi sett — ut-
övat inflytande på myten om Fenrisulven ock Tyr. 

Att Frey i likhet med Tor av nordborna hade föreställts 
som en bekämpare av jättar, torde icke framgå av någon annan 
källa. Först i den sista gudakampen uppträder han mot Surt 
eller Muspelsönerna, men detta torde vara en senare tilldiktning; 
den enda detaljen, att han saknar sitt svärd, är lånad av kampen 
med Bele ock förutsätter även kännedom om Skirniskr, såsom 
AXEL OLRIK anmärker.' 

1) Aarb. oldk. 1902, s. 211. 
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Svärdet jämte svärdlösheten har han lånat av den judiske 
jältekonungen David. Orsaken till att. denne i den isländska 
diktningen ersatts av Frey är lätt att förstå. Den manliga 
växtlighetsgudomen tänktes förbunden med den kvinnliga med 
såväl blodsband (systerf-moder) som äktenskapsband, d. v. s. i ett 
otillåtet kärleksförhållande. 

Freys svärd, likasom Tyrs högra hand, hör alltså icke 
till de äkta hedniska föreställningarna i den skandinaviska 
mytologien. 



Myterne om Loke.1  
Af AXEL OLRIK. 

Indledning: det mytiske problem, s. 548. 
Ordning af mytestoffet: 1, forhold til Odin og Thor, s. 551. 
Ordning af mytestoffet: II, Lokes ondskab, s. 554. 
Lokes jwttesla3gt, s. 564. 
Ordning af mytestoffet: III, Loke som tyv og fangstmand, 

s. 569. 
Fra stamfader fil Odins-Loke, s. 577. 
Fra stamfader tu l Thors-Loke, s. 680. 
Loke i nordisk folketro: arnevlette og flimrevostte, s. 582. 
Lokes navn, s. 587. 

1. Det mytiske problem. 
Der er intet i mytologien som forskerne har haft så 

svart ved at blive enige om som om Lokeskikkelsen og dens 
udspring. 

Alene ved at gennemgå literaturen fra den sidste snes 
år ser man, at videnskabsmmndene har fundet de forskel-
ligste naturfmnomener som hans grundvmsen: ild, lyn, kvwlende 
sommervarme, jorden, dod og forrådnelse — medens andre 
slet ikke har fundet noget naturfenomen men så modsatte 
ting som en personifikation af verdensodelmggelsen (Loki, 
»lukkeren», »afslutteren») eller en efterligning af de kristnes 
djmvel (Lucifer) eller en ›kulturheros», der horte med tu l men-
neskenes allerwldste religiose forestillin ger. 

1) Jf. min Loke i nyere folkeoverlevering. I. De vestlige 
nybygder (DSt. 1908, s. 193-207). II. De gammelnordiske landa 
(DSt. 1909, s. 69-84 og swrskilt i boghandelen som »Danm. Folkemin-
der» nr. 3). Tordenguden og hans dreng (DSt 1905, s. 129-146, 
jf 1906, s. 65 fe.). 
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Man må undres over at der ikke foreligger endnu flere 
tydninger, f. eks. måtte det ud fra myterne vre lige så let 
at opfatte ham som en vandgud, som det er at opfatte ham 
som ildgud, luftgud eller jordgud. 

Selv om forskerne er uenige om resultaterne, er i alt fald 
de fleste nogenluncie enige om den vej man skal gå for at nå 
til dem. Man skal finde et eller andet naturelement eller 
andet grundforhold, som Loke optrder i forbindelse med, og 
man skal siden vise, at både hans navn og alle hans enkelte 
handlinger svarer til den således opstillede grundbetydning. 

Lad os tage et eksempel. En myte i Snorres Edda for-
tller, at Loke i Udgårdslokes hal åd om kap med en der 
hed Loge (o: me) og som egenlig var ilden; da de modtes 
midt i kodtruget, havde Loke wdt alt koddet fra benene i 
sin del af truget, men Loge havde ffldt kod og ben og tru- . 
get med. 

For den der går ud. fra ildteorien bliver denne myte et 
bevis for hans opfattelses rigtighed: Loke er grådig, og han 
har med ilden at göre, oven i kobet bör Loge (efter sit navn 
og sit vesen) kun opfattes som en gentagelse af Loke selv. 

En anden forsker går ud fra at han er dodsgud; han 
finder i den samme myte bevis for sin menings rigtighed. Ti 
at wde lodet fra benene er netop det som forrådnelsen gör; 
og al verdens dodsriger er fulde af dende uhyreri. 

Hvis den ene opfattelse af myten er rigtig, turde den anden 
vare gal. Men det kan også vxre, at de er gale begge to. 
Hvad er kendetegnet på deres sandhed? Grådighed findes jo 
også andre steder end hos ilden og hos &iden; og det at gnave 
koddet fra benene er jo noget de fleste mennesker giver sig 
af med. Heller ikke det at a3de om kap forer tanken i swrlig 
grad på ud eller dod. Det gör jo helt og trold i ventyr, 
og det gör nutidens almue som en slags forlystelse. 

Man har da også kun fået disse tydninger ved at 
losrive trwkkene fra deres sammenhwng; losrive dem 
fra selve kapdningen, og atter losrive denne fra den samlede 

1) A. Kock, Loki und seine verwandte (Indogerm. Forschungen X, s. 
90 II.), e. 96. 0. Schonning, Doderiger i nordisk hedentro (1903). 
Jeg vii hermed ingenlunde udtale, at jeg i evrigt fnetter de to arbejder 
på lige linje. 
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fortalling: Loke, der kappes med ilden, svarer tu l Thjalfe, der 
lober om kap med tanken, eller Thor, der sattes i kna af 
alderdommen. 

Man er endvidere gået ud fra at Lokes grundbetydning 
er at finde i den enkelte myte; men en myte kan jo vare 
opstået efter at grundbetydningen er glemt eller er bleven 
grumset. Og hvorfra myten og dens enkelte dele er komne, 
derom ved vi på forhånd intet. 

Jo i dette tilfalde ved vi noget. De rent abstrakte skik-
kelser: ild, tanke, alderdom rober myten som nylavet. Og, 
som v. SYDOW nylig har godtgjort, den forbavsende overensstem-
melse med irske sagnmotiver lader sig nappe forklare på 
anden måde, end ved at den er vilkårlig opdigtet af en Nordbo 
i Vesterlandene. 1  

Men fremfor alt er selve forudseetningen hos de tidligere 
forskere, at Loke har en »grundbetydning», kan en påstand. 
Måske har flere »grundbetydnin ger» modtes for at skabe den 
Loke vi kender. Måske falder hans oprindelige vasen slet 
ikke sammen med noget enkelt ord eller begreb i nutidens 
tankeverden; hans systematiske vasen er måske frugt af 
senere eftertanke — ja skyldes måske först videnskabsman-
denes spekulationer. 

Alt det viser, at man ved den gangse fremgangsmåde 
har skabt sig så mange muligheder, ja sandsynligheder for 
at gå fejl — at de gamle veje snarest muligt bör forlades. 

Vi bör ikke begynde med nogen grundopfattelse; vi kom-
mer derimod muligvis til at ende med en. 

Vort materiale er myter, alene myter, med en tilsat-
ning af nyere nordisk folketro (den i mine to tidligere afhand-
linger undersogte). Vi kan ikke begynde med at plukke 
dem i stykker for at pynte teoriens sorte krage med påfugle-
fjer. Vi må tage dem som helheder, som fortallestoffer, der 
er overleveret fra en flarn tid og hvis forhold indbyrdes 
eller till fremmed forteellestof skal undersoges. Vi må under-
sOge, hvilke forestillinger, handlingstrak og synsmåder der 
er falks for dem, eller rettere: for hvilke af myterne så-
danne trak er falks. Vi må gå fra sådanne mindre hel- 

1) C. W. v. Sydow, Tors resa till Utgård, DSt. 1910. 
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heder til de större, fra det mest virkelighedsbundene til hel-
heds-sammenhangen. 

Det galder om, så forudseetningslost som muligt, at op-
rede de elementer hvoraf myterne består. 

2. Ordning af mytestoffet: 1, forhold til Odin og Thor. 

Först er der spörsmålet om hvilke gudeskikkelser Loke 
hanger sammen med. Ikke hvem han sattes i genealogisk 
forbindelse med; ti det afhanger af den til enhver tid rå-
dende opfattelse af hans vasen; men hvilke guder han op-
trceder sammen med i myterne (i det overleverede fortalle-
stof) — enten rent ud handlende sammen med dem eller i det 
mindste visende sig i folge med dem på handlingens scene. Det 
er let at se tre hovedmotiver, hvorpå hele mytestoffet fordeler 
sig: 1) i folge med Odin, 2) i folge med Thor, 3) på egen hånd. 

Samm en med Odin er han altid den ene af tre javn-
sides stillede guddomme: Ninn, Hcenir, Loki (Lokkatåttur, 
myten om Andvares fangst, myten om Iduns rov, desuden i 
den engelske trylleformel). Som variant dertil optrader: 
056inn, Hcenir, Löåurr (ved menneskets skabelse i Voluspå). 
Den stadige tilbagevenden af dette motiv viser, at Lokes 
plads i denne gudetrehed har höj grad af havd. 

Som Thors ledsager er han altid af underordnet eller 
tjanende art: i Thrymskvadet hans fortrolige husfalle og 
sendebud og den der udkladt som tarne folger med til Jotun-
heim for altid at kunne vare til nytte; i vandringen til Ud-
gårdsloke er han ligestillet med Thjalfe; i vandringen til 
Geirrod er han — efter SNORRES fortalling — den svage led-
sager, der tranger til gudens hjalp; ligeså er han Thors 
stadige ledsager i det islandske ordsprog: »leingi geingur 
Loki og Dörr». Hertil kommer, at vi traffer den samme 
type (tordengudens tjaner) i Eddaernes Thjalfe, i det små-
landske sagn om »Tors dräng», i Akkos tjaner hos Lap-
perne, »tordensönnen» hos Esterne, og i Litauernes Varpulis.1  
Også her står vi altså overfor en fast type. 

1) Tord enguden og hans dreng, s. 138 f. — CELANDER (Lokes 
mytiske ursprung, s. 101) vii nfflgte dette for Thrymskvadets vedkom- 
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Problemet vii da vxre dette: Hvorledes kan Loke sam-
tidig have rollen som Thors og som Odins ledsager? som 
Thors tjfflnende og som Odins ligestillede (og guddommelig 
påkaldte) ledsager? 

Men inden vi kan svare herpå, må vi se, hvorledes sagn-
stoffet fordeler sig efter visse typer, og hvorledes disse sagn-
typer forholder sig til hans sammenhwng med de enkelte 
guddomme. 

1. Loke som den der overlister troldene moder skarpt 
udprwget i Lokkatåttur: han skjuler bonden och bringer jaetten 
af dage. I myten om Sleipners fodsel er det i hovedsagen 
ligeså: aserne har lovet en jffittebygmester sol og måne og 
Freya, om han til förste sommerdag kan bygge dem en borg 
om Asgård; og da de fortryder aftalen, skaber Loke sig til 
hoppe og lokker jxttens hest bort med sig. Beretningen (i 
Voluspå og derfra i Edda) tilföjer, at det var Loke der havde 
overtalt dem til denne pagt (og at han ved trusler blev drevet 
til at narre bygmesteren for hans lön). Men denne rwnke-
fuldhed og disse trusler har ikke fået udtryk i virkelig episke 
trwk. Det er en fortuellers og en tidsalders — men ikke selve 
mytens — måde at opfatte Loke på. — Fjrnere ud i rwkken 
brer det herhen, at Loke fanger dveergen Andvare og af-
tvinger ham guldet: betragtet alene må også denne fortffllling 
tilhore typen »Loke narrer troldene». Endelig har vi den 
engelske trylleformel, hvor Loka er det tredje af de vxsner, 
der påkaldes mod febertrolden. 

På den anden side narrer han også som Thors ledsager 
troldene: da han som trne folger med til Thryms bolig. 
Men der er den forskel, at han slet ikke har nogen rolle i 
selve mytens grundtrwk; först ved dens udmaling i digt får 
han sin opgave, at give de undskyldende svar. 

lieraf må sluttes, at Loke som troldenes overlister 
horer hjemme i Odinsgruppen, og at denne type hyn 
svagt er trwngt ind i Thorsgruppen. 

mende, men ganske tiden grund: Loke optra3der her kun i tjaanerroller; 
det frelsende råd fra »den förslagne i asarnes flock» gives ikke af ham, 
men af &huda'. 
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Loke kommer i jEettevold og må loskobe sig. Loke 

slår efter omen (o: jxtten Thjasse), men bliver heengende fast 
ved stangen og må loskobe sig med loftet om at skaffe Idun 
i ja3ttens magt. Loke hwnger fast i gluggen hos jtten Geir-
rod og må loskobe sig ved at skaffe Thor våbenlös til Geir-
nids gård. Loke slår odderen ihjel og må til bod skaffe det 
guld, der kan dxkke den. Her er to tilfwlde til Odinsgrup-
pen og ett til Thorsgruppen. Men desuden har vi den est-
niske myte om »tordensönnen», der er myten om Thrym i 

ldre skikkelse: tordensönnen kommer i djwvlens vold og må 
loskobe sig ved at stjeele smkkepiben fra guden. Da denne 
form representerer en eeldre mytedannelse, tynger den vidnes-
byrdet ned til fordel for Thorsgruppen. En endnu vwgtigere 
grund ligger i sagnenes indre bygning: myterne om Thor og 
hans ledsager er som regel byggede over modsxtningen mel-
lem selve guden og hans lille ledsager, der går på egen hånd 
og af ham må frelses ud af vanskeligheden. En Loke der 
kommer galt afsted passer derimod mindre godt til Odins og 
Honers ligemand. Tillige rober nyheden af dette trwk sig i 
den episke bygning: Odin og Honer er kun statister, der tjner 
til at bringe Loke på scenen, og står hjwlpelose ved den skade, 
der sker ham. 

Loke som tyv. Vi har den estniske myte, der tilnwr-
melsesvis reprwsenterer en wldre nordisk form: »tordensönnen» 
kober sit liv af trolden ved at stjwle tordenvwrktöjet, han 
swtter sig som lus ved den sovendes no3se og får ham til at 
vende sig, så tyveriet kan ske. På lignende måde stjceler 
Loke på Odins bud Brisingemen bort af Freyas hals, idet 
han skaber sig til loppe og stikker den sovende, så hun ven-
der sig. Endelig klipper han Sifs hår af, mens hun sover. 
Altså to myter af Thorsgruppen, en af Odinsgruppen. Men 
i virkeligheden er overvxgten endnu st=kere for Thorsgrup-
pen: kun i en sen overlevering sker tyveriet af Brisingemen 
for Odins regning; et langt ldre digt lader Loke stjwle 
det i egen interesse (og Heimdal kamper med ham for at 
vinde det tilbage) — ikke at tale om at en wldre og mere 
oprindelig overlevering henforer den samme tyveriformel til 
tordengudens gruppe. 

37-111091 Flistalcrift till H. F. Feilberg. 
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Vi, har altså tordensön-myten som den raldste form leraf, 
og som naturlig stamform for begge, både for »Loke i jtette-
vold» og for• »Lokes tyveri»; senere har hvert af disse motiver 
en frodig vrakst på egen hånd. 

" 	Hidtil har vi altså fået folgende resultat: Loke som den 
listige jratteover'vinder tilhorer Odinsgrupen; Loke 
som den listige, men svage og trolose tilhorer Thors-
gruppen. Den samme dobbelte oprindelse, som er i hans 
beroring med gudeskikkelserne, kan altså hages i det episke 
stof. Men det episke stof viser tillige, hvorledes de to mod-
satte strömninger i tidens lob blandes og de skarpe modszet-
ninger udviskes. 

Hvis der behoves yderligere bevis for, at de to Loke-
typer virkelig har eksisteret skilte, får vi det ved at gå uden-
for eddaverdenen og se på den stedlige fordeling af de andre 
overleveringer. Fra Fraroerne har vi Odins-Loke-typen tiden 
mindste tilsratiiing af hans svaghed eller ondskab, men med 
fremhraven af hans menneskevenlighed. Ligeså i England 
som menneskehjralpende troldebekramper. Derimod optrrader 

den estniske myte Thors-Loke i sin typiske renhed, med 
alle de trrak der siden udfolder sig i den större mytemrangde. 

Denne stedlige fordeling synes at antyde, at Thors-Loke 
tilhorer en ostligere, Odins-Loke en vestligere gruppe. 

Hermed er spörsmålet lost, hvorfor Loke har den dob-
belte stilling indenfor asaverdenen: to i art og sted forskel-
lige tankerrakker har blandedes i eddamytologien. 

3. Ordning af mytestoffet: II, Lokes ondskab. 
1. Loke som. skadestiftende omtales ofte i kilderne. 
En enkelt myte indeholder fyldig gennemforelse af dette 

motiv: Baldersagnet. Her er Loke den der opdager mistel-
tenen, får den smedet til våben, og giver 'beler den i lirande, 
han er ligeledes den hvis »Une tårer» afholder Balder fra at 
komme tilbage tu l Asgård. — Dette er dog ikke den eneste 
form af Baldersagnet. Vegtamskviba, et af de raldste edda-
kvad, indeholder en fremstilling hvor alene Hoders dåd og 
hravnen på ham er sagnets indhold. I SAKSES norske Balder-
saga har vi denne formel videre udfort. De to sagnformer, 



MYTERNE OM LOKE 	555 

den med savnet af Balder og den med havnen for Balder, 
står i overleveringen adskilte; og det kan ikke nagtes, at de 
står med hver sit hovedpunkt, således at den ene udelukker 
den anden. Tillige er havnformen den simpleste, af hvilken 
den andens oprindelse let kan forklares; ikke omvendt. Her-
af må sluttes, at Loke er uoprindelig i Baldersagnet — id-
fort på en tid da forestillingen om hans ondskab var til stede 
og gjorde sig galdende i andre overleveringer. 

Det markelige er dog, at vi har forholdsvis svart ved 
at udpege sådanne myter. Voluspå bruger meget starke ord 
i sin antydning af Freyas bortlovelse (»hvem der havde blan-
det al luft med svig og givet Ods mo til jatterne)); men 
tager man bygmestersagnets episke bestanddele, viser de kun, 
at jatterne overlistes. — Hymiskviöa gir den oplysning, at 
Thors buk blir halt, »og det voldte den svigefulde Loke»; 
men sammenhtengen viser, at det var fordi bondesönnen havde 
klovet lårbenet den forrige dag, da bukken blev adt; Lokes 
medvirkning er overflodig, og han har slet ikke ellers vant 
på scenen. Digteren af Elymiskviäa har den steregenhed, at 
han blander alskens mytedele i hinanden på kejtet måde. — 
Eddakvadet Lokasenna synes at have sat sig til formål at 
skildre Lokes ondskabsfuldhed i hele dens uhyggelige omfang; 
men ud over Lokes rolle i Baldersagnet kender han ikke til 
andet, end. at Loke har forfort alle gudinderne; men denne 
almindelig holdte påstand gör ikke indtryk af at vare nogen 
myte, det er langt snarere en digters indfald, svarende tuI 
den situation han vil fremstille. 

Med. bedst grund. kan man anfore myten om Sifs hår! 
»Loke havde af svigefuldhed gjort det at klippe alt håret af 
Sif»; men den bod han skaffer — et nyt hovedhår ffi hende 
smedet af guld — er rigtignok mera -yard end den skete skade. 

Alt i alt er det let at skönne, at den almene forestilling 
om hinn lavisi Loki, som eddakvadene har, er forholdsvis 
svagt underbygget, såfremt hans indblanding i Baldersagnet 
er uoprindelig. 

2. Loke som det ondes ophav. Forestillingen om Lokes' 
ondskab er så indgroet, at alt det varste i verden tankes at 
have sit udspring fra kam. Tanken fremtrader dels i gude4 
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mytisk-genealogisk form: han er fader tu l de farligste uhyrer, 
Hel og Fenresulv (og i en kilde Midgårdsorm); som moder 
nevnes Angrbo8a, »skadebyderske», et navn der tydelig viser 
kvad meningen er med dette stamtre. Dels moder den som 
almindeligt ophavssagn: alle hekse på jorden har deres ud-
spring fra Loke. 

Denne sidste forestilling trefres, udstyret med episke 
trek, i Voluspå hin skamma: »Ett utyske var det frygte-
teligste af alle, det stammede fra Byleifts broder [o: Loke]: 
Loke åd det af veden brendte hjerte, han havde fundet en 
hu-sten [o: hjerte] af en kvinde, halvt svedet; Loft[: Loke] 
blev frugtsommelig af den onde kvinde, derfra stammer hver 
heks på jorden»l. 

Loke finder altså det halvbrmndte hjerte af en heks, 
eder det, bliver frugtsommelig og foder et afkom af hekse. 
Hvorledes heksens hjerte er kommet på bålet, beretter digtet 
ikke. Efter oldtidens almindelige fremgangsmåde mod hekse 
er sammenhengen vistnok den, at han er bleven indebrendt, 
men 	at hendes h jerte er så »ondt», at det overlever bren- 
dingen. 

Der falder strejfiys over denne myte fra et litauisk even-
tyr. En from eneboer brender sig selv op; men neste dag 
kommer en jQeger forbi og undersoger, hvad det er der lugter 
så sterkt blandt levningerne af bålet, og finder hjertet, som 
han 	tager hjem til sin datter for at få det kogt tu l aftens- 
mad. Men jegerdatteren åd selv hjertet, og to timer der-
efter fodte han en sön, der blev en storartet helt. — Nesten 
ordret det samme forekommer i et eventyr fra Sicilien. 2  I 
en sydslavisk variant er det en ung mand hvem det er spået, 
at han skal drebe sine formldre, og som derfor frivillig bren-
der sig op; men en pige, der gik forbi bålet, fandt hjertet 

Hyndlulj645 40-41 med Grimms og Bugges rettelser: Loki åt 
(hs. af) hj arta (Arkiv I, s. 262). Stning,sbygningen i de sidste linjer 
lader sig konstruere på more end ån måde; men da de alle går ud på 
at Loke wder det fra bålet stammende kvindehja3rte, skal jeg ikko 
komme ind herpå. 

Hartland, Legend of Persens I, s. 87 (< Leskien u. Brugtnan, 
Littauische volkslioder u. märchen, 1882, s. 490; Gonzenbach, Siziliani-
sche märchen II, s. 165). 
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uska dt og endnu bankende, hun åd det, og fodte derefter en 
dreng, ved hvem ulykkespådommen gik i opfyldelse. 

Man vii lgge meerke til de fwlles hovedmotiver, at for-
teringen af hjrtet fremkalder frugtsommelighed, og at hjwr-
tet er så uforgwngeligt at det overlever legements opbrwn-
ding på bål. Man vii yderligere lxgge mfflrke tu, at op-
brwndingen er sket for at tilintetgöre det pågwldende vsen, 
fordi der knytter sig noget ondt dertil, men at denne hensigt 
mislykkes: den der slngte hjfflrtet foder et veesen med netop 
de samme egenskaber. Alle disse (o: alle de for fortaAlingen 
vwsenlige) treek er flles for Lokemyten og fflventyret; og 
ligheden er så individuel, at det må vwre samme sagn: en 
vandring fra det ene land tu det andet må have fundet sted. 

Man finder i det ostlige Europa en hel gruppe af wven-
tyr, hvor lffivningerne fra den dreebte wdes og gör den dende 
frugtsommelig. I et slavonsk ffiventyr får kongedatteren et 
ben fra kirkegården, ristet, at ffide. I et bom isk vii graver-
datteren göre sig fri for den hjwrneskal, der altid fiytter sig 
efter hende, hun opbra3nder den og 'eder asken, men bliver 
frugtsommelig med en vwldig helt. I et serbisk lader kejse-
ren sin hest trade på en hjwrneskal: den råber tu ham: Var 
dig! Jeg kan endnu skade dig! Da lader kejseren den brwnde 
og forer asken med sig; men hans datter smager en gang på 
eeskens indhold og foder derefter en sön. Lignende i en lille-
russisk fra Ukraine. I en tyrkisk males derimod hjeerneskallen 
tu 	pulver og wdes siden af kobmandens datter. 2  Vi ser 
heraf, at xventyret om det breendte hjwrte brer til en fa-
milie, der er vidt forgrenet i Osteuropa. Men tu samme 
familie horer da også Lokemyten; og når udbredelsen tyder 
på Osteuropa som ventyrets hjem, må det samme gwlde for 
den nordiske form. En indvandring af osteuropeisk sagnstof 
tu l Norden må have fundet sted. 

Udenfor det fxlles sagnmotiv står det forhold, at Loke 
— skönt mand — bliver frugtsommelig af at xde hjwrtet. 
Dette svarer tu et wventyr om manden der åd fisken og blev 
frugtsommelig — en digtning der kendtes på Island i begyndel- 

Hartland I, s. 94 (< Arehivio per lo studio delle tradizioni 
populari, XII, s. 275). 

Hartland, Persens I, ss. 86, 87. 123, 124. 
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sen af lite årh. og som vistnok er af selvstandig nordisk op-
rindelse. 1  Tillige blander der sig vistnok en forestilling om 
Loke som den der i sarlig grad var dobbeltkönnet — en 
forestilling som vi i det folgende skal komme tilbage tu. 

Selv om sagnet om det brandte hjarte er indvandret, 
behover ikke den hele forestilling om Loke som det ondes 
ophav at vare kommen på samme måde; snarere må den vare 
tu l stede, for at sagnet kan overfores på ham. Men der er 
dog et fingerpeg den, at Loke som det ondes ophav er fattig 
på hjemlig myteverden og må nares af fremmed sagnstof. 

3. Loke som tvekönnet. I Nordboernes forestillinger om 
Loke som det modbydeligste af alt spiller det en sarlig rolle, 
at han skönt mand til tider optrader omskabt tu l kvinde. »Det 
er det ondes (ell. umandiges) grundveesen!» (ok hugåak Dat 
args a8a1) tilråbes der ham vredt ved £girs gilde. 

Denne egenskab ved ham kommer frem i et forholdsvis 
stort tal af myter. 1) Han lokker som hoppe Svadilfare bort 
og foder siden hesten Sleipner; 2) han »var i otte vintre un-
der jorden som malkeko og fodte afkom» (Lokasenna); 3) han 
ader heksehjeertet og foder hekseynglen; 4) og 5) han kom-
mer som gammel kvinde og udfritter Frigg om misteltenen, 
og han sidder som Thokk i hulen utlen at deltage i gråden 
for Balder. 

Imidlertid er der det markelige, at den samme bebrej-
delse kan rettes mod Odin: han »sejdede på Samso og drev 
trolddom ligesom völver, för i troldkones skikkelse over men-
neskeverdenen — og det tror jeg var det ondes grundva-
sen» (Lokasenna); han kommer tu l Hind forkladt som tjaneste-
kvinde for at vinde hendes elskov. Lokes tvekönnethed står 
ikke »Brevet fra gudeverdenen; den har en vis grad af til-
slutning i Odinsmyterne. De gamle Germaner sagde sig at 
nedstamme fra en »af jorden fodt gud» Tuisto, der havde sönnen 
Mann. Mann er det förste virkelige menneske, Tuisto menes 
almindelig at• betyde den tvekönnede, tvetullen. Tvekönnet-
heden kan da ikke fra förste fard af vare »det ondes vasen». 

1) Spottevers i Bjorn Hitdolekaampes saga; Grundtvigs teventyr- 
registrant mv. 46 (se FFCommunications 2, s. 17) 	Aarne nr. 705 
(FFC. 3, s. 32). 
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Myten om Sleipners fOdsel er öjensynlig den forende 
blandt disse Lokemyter. Mytö nr. 2, Lake som ko, kan vxre 
dannet blot med. den som forbillede; en myte som kun findes 
i Lokasenna er altid mistxnkelig i retning af öjeblikkelig 
digterfrembringelse. Men det er ingenlunde sikkert, at Sleip-
nermyten har tilsigtet at fremstille Loke som slet; tvwrtimod 
han er den snilde, der kan overliste jwtten. Vi kan da ikke 
se disse forestillinger om Lokes tvekön som grundlag for hans 
ondskab, men vd l som et stof den har suget tu l sig. 

- 	4. Lokes straf optrwder derimod med så fyldige trk, 
at vi her må have et hovedpunkt i hans ondskab. Ikke blot 
har selve straffen en plastisk kraft: lwnket til klippen med 
edderormen der drypper gift og Sigyn der holder .skål under, 
og krympende sig så jorden skwlver. Men også, den indle-
dende fortmlling om Lokes tilfangetagelse er udfort i et om-
fang som ingen anden Lokemyte og med ypperlige naive 
trwk: guden som opfinder, guden i dyreskikkelse. Vi skal 
siden analysere de enkelte tre& i Lokes fangst; her vedkom-
mer os kun hovedpunktet: Lokes straf. 

Forestillingerne om en bunden jtte eller et bundet 
uhyre, der tul. verdens ende river sig los, strxkker sig over 
en stor del af Asien og Europa; Norden har den i to former, 
som Loke og som Fenresulv. Det er en ejendommelighed 
ved disse myter, at de ofte har vandret vidt om land med 
forholdsvis uforandrede trk, og at "vyer seerform af det 
bund.ne  uhyre viser en vis geografisk sammenhng med be-
sleegtede former, vidnesbyrd om at disse stoffer ikke fodes uaf-
hwngig på mange steder, men spredes fra et bestemt udgangs-
punkt; hver hovedform af »bundet uhyre» har swdvanlig en 
vulkansk egn, hvor naturindtrykket skaber tanken stadig på ny, 
og som tjeener tu l spredningseentrum for mytens vandringen 1.  
« 	Den bundne j xtte optrwder med tre områder: som jwtten 
i Kaukasus, som de kristnes djxvel, og som Nordboernes Loke. 
Af de mange former, som Kaukasussagnene har, meddeler jeg 
her alene det fra Kabarderne på nordsiden af Elbrusfjwldet: 

1) Se herom og om det folgemie nwrmere i min Ragnarok 1—II 
(190å-1912); tysk udgave (Heidelberg, Winter) under forberedelse. 
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en uhyre keempe ligger lxnket i en fjldkloft eller fxstet til 
fjeeldets top, hans klage og bröl lyder ofte ud fra fjffildet, 
ti en hog flyver hver dag hen og hakker i hans indvolde 
(andre siger, at en drage gnaver hans indre), jorden ryster 
for hans krampetrwkninger, og når han engang når at rive 
sig los, vii han odelwgge verden. Han har villet trwnge ind 
til livskilden i fjx1det, og derfor har Gud straffet ham. 

Det er intet under, at Kaukasus fostrer sagn der knytter 
jordskwlvet til verdens undergang; men det er mwrkeligt, at 
Norden gör det, hvor jordskeelv er ret umwrkelige. Kun på 
Island er jordskwlvet en virkelig fare og kan indgyde redsel; 
men at lade den rigt og primitivt udformede myte om Lokes 
tilfangetagelse og straf först vwre dannet på Island er lidet 
rimeligt; den antydes allerede i så gammelt et digt som Veg-
tamskvii5a, og den er på Island ikke i mindste måde stedlagt, 
således som undergangsmyterne er i Kaukasus. Grunden til 
alt dette er sikkert, at Lokes straf ikke er hjemmevokset, 
men indvandret. Af alle typer ligger den fra Kabarderne i 
Kaukasus naarmest. Og hvor lang .den geografiske forskel 
mellem dem er, den historiske og nationale sammenhffing lader 
sig let eftervise. I de tidlige kristne århundreder kwmpede 
Kabarderne mod det gotiske rige i Sydrusland; kampen skil-
dres endnu i folkets heltekvad, således som de har lydt ned 
mod vore dage. I denne kamptid og samkvemstid kunde Go-
terne ikke undgå at here sagnet om den bundne jwtte at 
kende. Vi ved af skrifter fra den senere oldtid, hvorledes 
det omtaltes af folk, der sejlede forbi på Sortehavet og öjnede 
Elbrus' top. Men på denne tid gik den store kulturvej til 
Norden fra Goterne ved. Sortehavet; hvad der vakte opsigt 
her, måtte snart give genlyd i nordiske bygder. 

Den bundne Loke er da omplantning af Kabardernes 
jaattesagn. Den overalt råden& forestilling om jordskffllvet 
som fremkaldt af en stor skikkelses rorelse i nd e i j or de n har 
fastslået hans plads'i en hule; og fugl eller drage er ombyttet 
med den mere hjemlige forestilling om en edderdryppende orm. 

5. Loke i Ragnarok. Bevidstheden om at Loke kommer 
los til verdens ende er meget tydelig: »dnr ligger han i bånd 
til Ragnarok» (Edda), »indtil Loke kommer los af sine bånd 
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og odelxggerne kommer» (Vegtamskviba). Men hvad han ud-
retter, er ikke så tydeligt. Voluspå, der grupperer jeette-
masserne med kunstnerisk virkning, lader ham styre skib for 
»Muspels sönner» og drage i flok med alskens troldet; men 
der er såre lidt af folkemyte i sådan en udmaling. SNORRE, 
der fordeler modstanderne parvis, lader Loke kwmpe med 
Heimdal (også andensteds kendes de som modstandere), »og 
de bliver hinandens bane»; men SNORRE gör hele denne forde-
ling på egen hånd, han har ikke haft nogen udforlig kilde 
for sine meddelelser om Ragnarok. Og selv om han havde 
kilde for sig, vilde der mangle de: personlige trk, der gjorde 
det ffi folkemyte. 

Sagen er da den, at der er ingen myte om Loke i Rag-
narok; ikke nogen myte på samme måde som om Odin og 
Thor, Fenre, Surt og Midgårdsormen. Der er alene det, at 
Loke er bunden »indtil Ragnarok». Loke i Ragnarok er 
kun en del af myten om den bundne jffitte. 

I alle de trk, der Urta med til »Lokes ondskab», har 
vi gjort den iagttagelse, at b evidsthe den om hans ondskab 
er strk, men at det mytiske udtryk for den ofte er ringe 
eller er ungt; kun myten om hans straf rager op ved sin 
hovedscenes kraft, sin rigt formede indledning, og sin skarpe 
pegen frem mod Ragnarok: i den ligger hele tyngdepunktet 
for »den onde Loke». Men denne myte er ingen hjemlig myte, 
men en vandremyte; og dens udspring har vi fundet ved El-
brusfjwldet i Kaukasus. Den samme ostlige vandreretning 
har vi iagttaget i myten om »Loke som det ondes udspring»: 
wdningen af det brfflndte hjwrte. Allerede disse ydre vidnes-
byrd lwrer os at betragte »den onde Loke» som en nytilkom-
men type, forskellig både fra den Odins-Loke og den Thors-
Loke vi har la3rt at kende. 

Men fra myternes eget standpunkt måtte vi nå tu l samme 
resultat. Der er en himmelvid forskel fra det at veere Odins 
ledsager eller Thors tjfflner og fil at vwre den der stadig 
twnker på skade, udspringet fil alt det onde i verden, den 
der har fået den pinefuldeste straf, og den hvis losrivelse 
betyder verdens undergang. Det er muligt, at sådanne fore-
stillinger kan modes og smwlte sammen til en ejendoramelig 
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sammensat skikkelse; men det er uteenkeligt, at den ene kan 
affode den anden. Et tilskud fra en ny side er nodvendigt. 

Her står vi dog overfor en vanskelighed. Vi iagttog för, 
at Lokes onde handlinger nwppe ret stod på höjde med al-
menforestillingen om hans ondskab. Der er noget af samme 
modsffitning endnu. Sagnet om det breendte hjwrte indeholder 
jo lidet om ondskab, för det får med Loke at göre. Og er 
sagnet fra Kaukasus virkelig så maegtigt, at det kan tilfore 
nordisk mytologi djfflvlebegrebet og lade det trxnge dybt ind 
i myteverdenen? 

For at fatte sammenhwngen må vi se bredere religions-
historisk på sagen. Det turde veere et gennemgående for-
hold, at når en höjere religion påvirker en lavere, da er 
djwvleforestillingen (personliggörelsen af det ondes prinsip) 
noget af det der tidligst trwnger ind og antar hjemlig skik-
kelse. 

Således vii man kende persernes Ahriman (Angramain-
yu) igen i Kaukasusfolkenes Amiran (den bundne jwtte). 
Altai-Tartarerne har fra buddhismen fået deres egenlige djw-
vel, Ärlik; derimod fra avestisk aknanh (»den onde»), aina'erne, 
de i dybet boende trolde 1. Finnernes Hiisi er egenligen 
skovvwtte, men de finske tryllesange gör ham i stort omfang 
±11 skadebringer og stamfar tu alt ondt. 

Med Lokeskikkelsen må det hwnge sammen på lignende 
måde. Den oprindelige myteverden havde ingen djwvel, op-
hav tu alt det onde. Den tidlige beroring med kristendom. 
men(eller med de fra Avestalwren stammende forestillinger) har 
omdannet en hjemlig skikkelse i denne retning; et sådant 
strejflys fra en höjere religion måtte skabe skarpere lys og 
dybere skygge i asaverdenen. Sagnet om den• bundne jffitte 
greb da ind og skaffede djwvlebegrebet den form af folke-
myte, som det måtte ha for at vinde indgang hos Nordboerne 
og deres frfflnder. 

Tilforselen af dette begreb er ikke först begyndt i vi-
kingetiden. Loke som det ondes ophav forudsxttes i alt fald 
som almenkendt i skjaldedigte fra 9de årh. 2. Den frodige 

Radloff, Proben der volkslitt. der titrkisoben stämme, I: x, II: xt. 
Arkiv IX, s. 9. 
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og folkelige mytedigtning peger på en tidligere tilblivelse af 
den onde Loke. Vi må efter al riraelighed tilbage til folke-
vandringstiden for at finde udspringet. 

Dette stemmer med den ostlige retning i sagnstoffet; ti 
i den tid gik den vigtigste kulturvej til Norden gennem Go-
terigerne i Osteuropa. Det stemmer endnu starkere med id-
vandringen af det kabardiske jattesagn; ti her var påvirk-
ningen fra Kabarder til Goter så uhyre narliggende. Der 
er da en vis sandsynlighed for, at typen »den onde 
Loke» forst er opstået hos folkvandringstidens Goter 
og derfra er gået videre til Nordboerne. 

6. Lokes drilagtighed. Sammenligner man Loke med 
kristendommens (eller Persernes) begreb om djwvelen, markes 
den store forskel, at Loke ikke blot er ondskaben i verdens-
omfattende målestok, men også er det i ganske lille mål, i 
dagliglivet; han er drilagtig. At afklippe Sifs hår völder 
mere argrelse end ulykke. Drilagtigheden er tilstede som 
element i de fleste af hans hand.linger, både uskyldig når 
han morer sig over svenden, der ikke kan klatre op efter ham 
i gluggen, og ondsindet når, han som bi stikker den arbej-
dende dvarg, for at Loke kan vinde vaddemålet (og for at 
aserne kan få mindre gode klenodier); dog Thors korte ham-
merskaft bliver aldrig en ulykke for gudeverden, det er kun 
en pudsighed. 

Nar sammenhorende med Lokes drilagtighed er hans 
stadige forhold til dvargene: vaddemål med dem om gude-
klenodier, bistikket, og at han flyver bort da de vil gribe 
ham; ligeså hans fangst af Andvare i åen. Lokeskikkelsen 
bliver selv lille ved at agere med disse småfolk. 

Dette småagtige danner modsatningen til djavlebegrebet 
i Loke. Det kan ikke vare rundet af samme kilde som dette; 
derimod svarer det til noget hjemligt: dvargagtig og dril-
Jende horer samrnew i folkets sagnverden. Vel muligt den-
mod, at det drillende og skadefro i den oprindelige Loke har 
budt nogen tilknytning for indforelsen af den mere dybt-
gående opfattelse: 

Ligeledes •er Lokes roll e som ty v eeldre; den tilhorer 
jo Thors-Loke, allerede i den wldste myteform vi kender 
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(»tordensönnen»), og er altså en va3senlig forudsa3tning for ud-
foldelsen af Lokes ondskab. På den anden side folger den ikke 
med. nodvendighed af hans rolle som tordengudens ledsager. 
Det får indtil videre stå hen, om vi bör opstille den som egen 
mytegruppe med swrskilt udgangspunkt. 

4. Lokes jfetteslffigt. 

Loke omgives i eddamytologien af en gruppe personer, 
som der ikke knyttes noget mytisk optrin til, men hvis navne 
og slgtforbindelse tjner til at gentage eller fremineve visse 
sider af hans eget vwsen. Han göres til forer for en trehed af 
brodre: Loki, Byleiptr, Helblindi; han har en hustru Angr-
boba, en far Fårbauti og en mor Laufey eller Nål. 

Angrboba betyder »den som byder eller bebuder skade»; 
det er navn på den jfflttekvinde, med hvem han avier Fenres-
ulven og de andre uhyrerl. Navnet tjwner til at understrege 
Lokes vasen som det ondes ophav. 

Treheden Loki, Byleiptr, Helblindi skal 'öjensynlig 
fremkalde forestillingen om en til Loke knyttet guddoms-
eller rettere ja3ttevwlde. Den eneste gud, der optrwder med 
tilsvarende trehed, er öäinn-1T,ili-V6 Svarende her-
til bruges brair Byleipts om Loke, når han omtales som 
det ondes udspring eller som den der kommer til verdens 
undergang i Ragnarok 2. 

Af disse navne må Helblin di betegne »den mörke dod», 
den »dodsmörke» ell. ugn.; man har sikkert twnkt på Lokes 
samnienhng med Hel og med mörket. Han forekommer ikke 
uden i Snorres mytologi (Edda I, 104), men hele denne gruppe 
synes at va3re et wgte skud af eddamytologiens Lokeopfattelse. 
Imidlertid er der en ret gammel kilde, Grimnismål, der op-
giver Helblindi som navn på Odin; og på denne passer 

V2luspå in skamma, samt antydet i Vsp. (den gamle i jtern-
skoven med ulveyngel). 

V2Inspå in skamma; V9luspå; i Ynglingatal om Loke som Hela 
fader. Derimod aldrig om ham som Asa-Loke. 



MYTERNE OM DOKE 	 565 

navnet i ganske swrlig grad, idet han netop er dedsguden. 
Således synes den nuvfflrende djfflvleagtigeopfattelse af 
Loke at vare wndret fra en wldre, der anså ham for 
Odins bror. Udviklingen er foregået i to trin; först har man 
neevnt Loke sammen med den mörkt-uhyggelige side af Odin: 
*bröar Helblinda; siden har man opfattet denne Helblindi 
som et jffltteagtigt dodsrigevwsen. 

Endvidere optrder Loke som brair Byleipts eller 
Byleists. Udtrykket bruges seerlig om det jeetteagtige ved 
Loke; navnets sproglige mening synes ikke at have veeret 
tydeligt i eddadigtningen. Det er muligt, at der også her 
gemmer sig et Odins-navn. 

Forskerne synes enige om at det uklare BS/leiptr 
(-leistr) er forvanskning af 'Bylleiptr (-leistr); navnet hen- 
ger 	da sammen med bylr 'vindstod' i. Formen *Bylleiptr 
betyder da »den i storm lynende» eller vel snarere »i storm 
blinkende»2. Skal man derimod gå ud fra sideformen *Byl-
leistr, betyder det »den stormfodede»2  Navnet har da taget 
sigte på den i stormen fremfarende Odin, men har siden mistet 
sin egenlige betydning, fordi eddamytologien udviskede Odins 
karakter af stormvtte. Byleistr har i så fald haft ganske 
samme oprindelse som hans »bror» Helblindi 4. 

Man kan spörge, om Loke nogensinde har vret betragtet 
som Odins bror; umiddelbart udtales denne tanke jo ikke. 
Men der mangler ikke vidnesbyrd. Voluspå fremstiller Odin, 
Fioler og Lodur som de tre Burssönner, der bragte verdens-
ordenen i lave og skabte menneskene. Denne gruppe, der for 
de to led er identisk med gudetreheden Odin-Honer-Loke, 

KocK a. a. s. 100 lader atter dette vare udviklet af *Bynleiptr 
('torden-lyn', jf. no. bynja 'larme'). Men denne gmtning synes mere at 
skyldes hans teori om Loke som lyngud end nogen nedvendighed for 
at gå tu l denne fjEernereliggende forklaring. 

2) Jf. Kock s. 99 om betydningen af leiptr, samt Leiptr som 
mytisk flodnavn. 

2) Jf. hyrjar leistum 'med ildfocider', Ynglingatal 27; »vind-
fodet» bruges om den rappe hest i et estnisk mventyr (Ragnarok 
I, s. 241). 

4) Navnet Bylleiptr kunde efter sin oprindelse også have vteret en 
betegnelse for Thor. Men vi har intet holdepunkt for at Loke skulde 
have ~et ligestillet med denne som hans »bror»._ 
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må vare det for alle tre (ti to brodre + en fremmed vilde op-
hve begrebet af gudetrehed). Men tillige må dette vre 
Voluspå-digterens tankegang: hans Lodur forsvinder af scenen 
og hans Loke viser sig, uden at denne for aserne skwbne-
svangre optrden er antydet med et ord. 

Som Lokes far nxvnes Fårbauti. Navnet forekommer ikke 
i eddakvadene, men oftere hos de wldste skjalde. Dets mening 
er tydelig nok: 'den slemt stodende'. Ifolge BUGGE göres Loket 
herved tu l sön af stormen; ifolge AXEL KOCK tu l sön af lynet. 
Den förste tolkning må vwre den rigtige; Lokes sammenhwng 
med stormen er sikker (»leingi geingur Loki og Dörr, 16ttir ei 
hribm»); derimod har vi ingen hjemmel for hans herredömme 
over lynet, og det vilde vfflre at vende sagen på hovedet, når 
man tildelte tordengudens lille og svage ledsager tordenvåbnet 
i stedet for ham selv. I hvert fald har vi her en sent op-
dukkende skikkelse, måske kunstskjaldenes egen skabelse; 
og skikkelsen rummer intet udover hvad man vidste om Loke 
ved b edenskabets slutning. 	 • 

Til samme forestillingskres horer — ifolge AXEL KOCK — 
de navne på slgtninge, der er indvwvede i fortxllingen om 
Lokes straf. Hans sönner Nari og Vial betyder 'kold, gen-
nemtrwngende vind' og 'den valne'(?); hans hustru sigyn kan 
afledes af *siga 'nedsivende vand', på en enkelt egn 'regnsky'. — 
Med deres mytestof, med deres sproglig simplere bygning og 
med den mindre grad af gennemsigtighed, udgör de dog en 
anden og midre gruppe end den hidtil omtalte Lokeslwgt med 
sammensatte navne. Sikker er deres tolkning da ikke.1  

Mere dunkelt er os Lokes navn som Laufeyjar son. Med 
denne bogstavrimede benfflvnelse optrwder han i Thryms-
kvida, det digt blandt eddakvadene der er rigest på gatnmel 
form elagtig eposstil. Selve det at han nffivnes efter en mor 
og ikke efter en far, lyder gammeldags; jf. Thor som »Jor-
dens sön», »Illodyns sön».2  Mffirkeligt nok forekomme_r dette 

Mod Nari må indvendes, at formen Narfl synes bedre kilde-
frestat. Mod Vali, at en sådan aflydsforro. tu l »valen» hidtil ikke er 
eftervi st. 

Navn et dannes med tilknytning tu l menneskelige kvindenavne 
som 	Ketiley, Derey; ligesom Angrboäa med tilknytning tu l nordiske 
mandsn'avne på -bok 
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navn aldrig blandt de ret talrige skjaldeudtryk der vedorer 
Loke. 1  

Betydningen af et navn »L0v-0» synes ud fra oldnordiske 
begreber ikke at kunne vare anden end Ar». Men vi har i 
Lokes mytekres ingen forbindelser mellem ham og traerne. 
Forskerne har ment, at han som »ildgud» var »sön af treeet»; 
men vi har ingen stotte for at eddamytologien opfattede ham 
som ildgud, myten om Lokes kapadning med Loge benagter 
det afgjort.2  At det skulde vare udsprunget af sydnorsk-
svensk folketro om Loke (Lokke) som arneild, er heller ikke 
troligt; han er i den förste rakke husvatte, ikke den ab-
strakte ud. 

Derfor har vi ingen grund tu l at opfatte »L0v-0s sön» som 
et udtryk f0dt ud af samtiden, men snarere som et lavn fra 
aldre tankegang. Vi tör — i alt feld forogsvis — prove at 
finde nöglen ved at fiytte det over i en celdre tankeverden. 

Traet hanger fra gammel tid sammen med Thorsdyrkel-
sen, ikke blot egen, men også rönnen, der ansås for hans 
hustru (Rauni som tordengudens hustru i finsk er lån fra 
nordisk); lavn af denne tankegang findes vistnok endnu i det 
mytetrak, hvor rönnen er »Thors hjalp» (G-eirrod-myten). Ind-
safter vi for Loke den aldre myteforms »tordensön», da er han 
tillige »traets sön», nemlig sön af tordenhustruen Rauni. — 
Navnet udgår i så fald af de enligstående navne på Lokes 
frander, der står som afspejling af hans eget vasen: det sigter 
fra först af tu l en bestemt myteskikkelse.3  

1) Derimod genfindes i den middelalderlige folkevise, der grunder 
sig på Thrymskvida (DgF 1): Lokje Lagenson, Locke Loie, Lokki login 
(ovfor s. 73) — et vidnesbyrd om et navns sejhed indenfor et enkelt 
Bagnstof. 

- 2) En sådan forestilling kan ikke udledes af slutn. i Lokasenna, 
hvor han maner ilden over lEgir; det kan vare Ragnaroks odeheggelse, 
han kalder ad. [Jf. Celander, Lokes ursprung, s. 78, hvor der rigtig 
göres opmeerksom på at trolde ofte hfflvner sig ved at afbrtende bo-
liger.] 

3) SOM navn på Lokes mor optrfflder også Nål, et i enhver hen-
seende tvivlsomt navn. Bildemtessig stotter det sig kun på SNABBES 
autoritet, der måske har det fra en eller anden kenning i et skjalde-
digt. Forskerne overstetter det ved »nåletraa» (idet Nål skal vtere et 
andet navn på Laufey 'tree'). Men det synes at vxre imod den tids 
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Resultatet af navneundersogelsen er da dette: Loke om-
gives med en rwkke skikkelser, der ikke har egen optrden, 
men kun tjsener tu fyldigere at udmale hans vwsen: 1) navne 
der betegner ham som det onde og tilintetgörende prinsip; 
2) navne der swtter ham i forbindelse med uvejr. 

Den sidste gruppe horer tu Thors-L ok e; det ofte an-
forte islandske ordsprog, hvor Thor og Loke sammen volder 
uvejret, tjffiner som mellemled; den vsenlige forudswtning 
ligger i at det sene hedenskabs norsk-islandske Thor har ladet 
tordenforholdet svinde og lader hans rolle som stormgud treede 
i forgrunden — stwrkest på Island, hvor tordenen ingen rolle 
spillede i vejrliget. Denne naturside ved Loke bliver dog i 
eddamytologien aldrig helt udfoldet. Han regnes således aldrig 
med blandt de egenlige elementvwtter, »Fornjotssönner» — 
hvad der svarer til at Lokes stormveesen ikke udfolder sig 
uden når han er Thors ledsager, aldrig på egen hånd. 

Navnegruppen om den onde Loke fremhwver stmrkt hans 
stilling som den prinsipmssige djwvel. Gruppen er ung, ti 
den er dannet ved at tilegne sig et eller flere Odin'snavne; 
Lokes broderskab med Odin er gået over til hans broderskab 
i en djeevle-trefoldighed. 

Således svarer de til Loke knyttede mytelose slwgtninge 
ganske til de tre typer, som vi leerte at kende af myterne: 

Mest fremtrdende i eddamytologien er bevidstheden 
om ham som den onde, nöjere bestemt som det ondes ophav. 

Disse treek er dog delvis blevne til ved omtydning af 
wldre, der tilhorte Odins-Loke, o: som knyttede Loke sammen 
med den mörke dodsgud Odin. 

Thors-Loke er reprwsenteret dels ved et for vikinge-
tiden forståeligt navn, der knytter ham til uvejret (Fårbauti), 
dels ved et der kan forklares som nedslag fra eeldre myter 
om tordensönnen (Laufey). 

mytiske sprogbrug at anvende et dagligt ord i sproget til fora31drenavn; 
hertil anvendes altid sammensatninger eller afledninger [undtag J2r6, der 
dog er et sOlvstandigt mytisk vasen]. Heller ikke er det afgjort, at 
nal (den enkelte nål på traet) kunde bruges om nåletrwet som helhed. 
Derfor må navnet visttok have anden oprindelse (afledning af na,- ?), 
eller skyldes en misforståelse i Snorres meddelelse (f. eks. en forveks-
ling med nid 'spids klippe'). 
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- 	Disse navnegrupper udtrykker da det samme, som trader 
tydeligere frem i myterne: den onde Loke gör sig i vikinge-
tiden gteldende som det yngste a: levende hovedmotiv, de 
aldre typer (Odins-Loke og Thors-Loke) underordnes under 
denne yngre. 

Intet tyder på, at de der skabte Loke denne navne-
familiekres, havde en anden eller dybere forståelse af hans 
vasen end den, som er udtrykt i hans mytiske handlinger. 

5. Ordning af mytestoffet: III, Loke som tyv og fangst- 
mand. 

En enkelt side af Lokes mytiske optraden er ikke bleven 
klarlagt i det foregående. 

Han har en markvardig interesse for fisk og floder: han 
draber odderen på åbredden, fanger Andvare-gedden i fossen, 
opfinder nffittet, svommer som sal da han har stjålet Brising-
smykket, og springer i fossen som laks som den sidste og 
sikreste redning fra de forfolgende aser; i aventyret optrader 
han rent ud som fiskenes herre, ligesom Honer her er fuglenes, 
Odin er jordens og planternes. , 

Man kunde ud fra alt det vuere fristet til at opstille den 
forklaring, at Loke også har varet v andgu d. Men en lige-
frem I.I.dtalelse i den retning finder man ikke undtagen i aven-
tyret; og her tör vi ikke uden videre lagge ansvaret på Lokes 
egne skuldre: det er et i aventyr gangs trak, at der efter 
hinanden optrader herskere over himmel, jord og hav (eller 
en lignende tredeling); ikke mindst galder dette det motiv, 
at sådanne tre reprasentanter efter hinanden skjuler avenr 
tyrets helt mod en ond forfolger. 

Udenfor aventyret er der ikke nogen almindelig udtalelse 
om Lokes forhold til vandelementet; og det er i sig selv lidet 
troligt, ti vi har allerede overflod af naturelementer i Loke: 
fiimrende luftwette (dansk folktro), arneild (svensk-norsk), 
uvejrets ledsager (isl.); skulde han nu også have vandet, var 
der ikke meget som han ikke var bundet til. Derfor er det 
troligt, at Lokes forbindelse med fisk og floder har en anden 
årsag. 

38-111091 Filtskrift till 71. F. Feilberg. 
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Samtidig opdager vi en anden vanskelighed. Det er lyk-
kedes at fore det allermeste af Lokemyterne tilbage tu l de tre 
typer: Odins-Loke, Thors-Loke og »den onde Loke». Men vi 
beholder, som i så mangen videnskabelig undersogelse, en rest 
tilbage, der ikke lader sig oplose. Resten består i L ok e s 
flugt og tilfangetagelse. I ydre henseende er den ind-
lemmet i Lokes straf; men dens treek tyder på et ganske 
andet lag. Denne Loke, der i dyreskikkelse (som laka) lober 
for sit liv, og endnu mere de tilsyneladende bagateller som 
myten interesserer sig for: nattets opfindelse og hvorledes 
laksen blev smal om huden, giver den plads som noget af den 
naiveste folkemyte, der traffes indenfor eddaverdenen. 

1. Loko opfinder mettet. Myten i Snorres Edda om 
hvorledes Loke bliver fanget begynder med den gribende 
scene: Loke ser sig forfulgt og springer som laks i fossen, 
men aserne finder i hans bolig på arnestedet de fine asketråde 
af et nt — det förste i verden — som Loke selv har op-
fundet for at vide hvad der kunde bringe ham i asernes vold, 
og som han har kastet på ilden ved sin fiugt, at de ikke 
skulde opdage det. Den vise Kvaser fatter sammenhangen; 
aserne knytter et trådvav som det de ser, og går tu l fossen 
for at fange Loke i det. Der er psykologisk sandhed i at 
den snedige Loke må udregne, også hvad der kan blive hans 
undergang. Og der er en dyb tanke i dette, at den onde 
falder for sin egen snedighed; ligeså i at han kun mod sin 
vilje kommer tu l at gavne menneskeheden med sin opfin-
delse. 

Men netop det gennemtankte gör, at vi neeppe kan tro 
at have mytens aldste form for os; skulde den fiks og fardig 
vare sprungen ud af skjaldens hoved? Og at Loke kun mod. 
sin vilje gör menneskene noget godt, er vel "i samklang med 
eddaopfattelsen, men er i skarp modstrid tu l de folkelige 
myteforestillinger om ham (England, Faroerne). 

Rundt omkring i verden traffes myter om hvorledes guder 
eller lignende mytiske skikkelser opfinder de for menneskene 
gavnlige redskaber. Loke som nattets opfinder horer natur-
lig ind blandt dem. 
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Man kan således minde om skabelsessagn fra Algonkin-
Indianerne: »Bfflmpekaninen» (således er navnet på folkets 
mytiske grundlxgger) skaber menneskene og danner et nxt 
i lighed med edderkoppens.1  

2. Laksen fanges. Da Loke ser aserne komme, springer 
han som laks i fossen; men aserne danner nattet, således som 
de har set det i asken; og så drager de nxttet op gennem 
fossen, Thor fra den ene side, de andre aser fra den anden, 
men laksen lagde sig mellem to stena og slap under; anden 
gang bandt de noget tungt ved nttet, men da sprang laksen 
over; tredje gang vadede Thor midt ad fossen, mens de andre 
drog nwttet fra begge sider, og da laksen sprang over greb 
han den med hånden og fik tag på den ved halen; derfor er 
laksen endnu smal bagtil. 

Finske tryllesange om ildens oprindelse indeholder en 
skildring, som har mwrkvffirdig lighed i de enkelte trffik. 
Ildgnisten er falden fra himmelen ned i soen, den bliver slugt 
af en lille fisk, helten, denne atter af en laks, og denne igen 
af en gedde; forgeeves fisker menneskene efter gedden; de 
kalder den gamle vismand Väinämöinen til hjx1p, han finder 
et sted hvor hörfro ligger i jorden under en treestub, sår det i 
bålets aske, hörren vokser op, og han byder danne den tu l garn 
og nffit; drager med sin bror, smeden Ilmarinen, nttet gen- 
nem vandet, gör det endnu större, men kan ikke få gedder, 
der skjuler sig i bundens huler; de kalder ad havguden Ahti, 
en lille mand dukker op af havet, river en fyrrestamme op, 
og med den som palsestang vader han ude i vandet foran 
nwttet og driver alle fiske op fra deres afkroge; gedden fanges 
og skwres op af havmanden, i den er laksen, i den den lille 

1) Brinton, Hero-myths of America, s. 29. — I Loke som nwttets 
opfinder spiller muligvis en sproglig tilfaeldighed ind. Edderkoppens 
met heder i Sverig lookantit; edderkoppeu (eller andet langbenet id-
sekt) optrxder i svensk-norsk-fwrosk som locke, bye langbein, loki 
langbein, grundbetydningen af dette loki er »spindel:» (ell. ugn.). Det 
er muligt, at et sådant ord lokanet 'edderkopnwf er blevet tydet 
mytisk som »Lokes nfflt» og har givet anledning tu l myte om Loke som 
nxttets opfinder. [Denne tanke nu udviklet yderligere hos Celander, s. 18 
—26; men noget bevis for den leder sig jo ikke fore.] 
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sraalle helt, i dennes bug finder man tre garnnögler, det ene 
i det andet, inderst er ildgnisten, som fanges ind og gemmes 
i menneskenes arne.1  

Skönt hensigten med fangsten er forskellig, er enkelt-
hederne mwrkelig overensstemmende: den tre gange gentagne 
imtdragning over samme grund, og den endelige fa,ngst ved 
en kaempe der vader gennem strömmen og ingen fisk leder 
slippe forbi nwttet (selve fangsten dog noget afvigende, fordi 
den ene myte tnker på indlands-forhold, den anden på hav-
fiskeri); endelig fremtreeder nattets forfwrdigelse i begge som 
en opfindelse, helt bevidst i nordisk, i finsk synes ogndelsen 
navnlig at vare hörrens dyrkning .og anvendelse i dette 
öj emed. 

Et slxgtskab niellera de to fortllinger lader sig ikke godt 
n wgte. Men ligheden lader sig ikke forklare ved at »ildens 
oprindelse» har lånt fra eddamyten (overhovedet ligger jo Fin-
nernes mytiske lån ikke nr op ad eddamytologien). De er 
to former af samme gamle stof; »fidens oprindelse» er den mest 
primitive, og er da vel den der ligger den feelles grundform 
nwrmest, 

3. Loke stjosler Brising. Loke stjwler Brisingsmykket 
fra Freya; han svoramer med det, omskabt tu l Kel, ud til en 
klippe i havet, Singastein; Heimdal, gudernes vogter, forfolger 
ham, ligeledes i swlskikkelse, trwtter med ham ved klippen 
og vinder Brisingsmykket tilbage. Dette er indholdet af 
Brising-myten, således som den kendes i den ldste skjalde-
digtning 2. 

Brisingsmykket oratales lejlighedsvis som Freyas hals-
bånd (naturligvis beres et sådant smykke af den skönneste 

Kalevala, sang 47-48; »Danske Studier» vii i en nar fremtid 
bringe en finsk forskers nwrmere redegörelse for sangen. — Derimod 
findes det motiv, at fisken bgerer nixrke af gudens greb, som simpelt 
folkesagn omkring ved Vesterhavets kyster : flynderen har fået hulninger 
eller striber, da den provede at smutte i hånden på »Sankt Peter» (Wolf, 
Beiträge zur deutschen mythologie, I, s. 139). 

Antydning i Haustkng (slutn. af  Ode årh.); fremstilling i ud-
skårne billeder i Olaf Pås gildehal (slutn. af  10de årh.), beskreven i 
Ulf Uggasöns Eäsdrapa, hvoraf en enkelt strofe og kortfattet udtog 
1 Snorres Edda I, 264-268. 
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af gudinderne); men det spiller ingen mytisk rolle udenfor 
selve denne myte om dets ran. 

Navnet Brisingr er afledt af no. brisa 'lyse, blusse, 
flamme op; vel også: glimre, glinse'. Brugt om et smykke 
betyder det altså »det strålende»; men der er ingen nodven-
dighed for at navnet egenlig betegner et smykke. Der findes 
et norsk brising m. 'bål, blus, lueild' (med sideformer: bris, 
briseld, brise 'lue, blus'). Hvis vi indstter denne vwrdi 
for den mytiske Brising, bliver det slet og ret en benwvnelse 
for ilden. Myten om en swl der stjwler Brising og svommer 
bort men indfanges, stemmer da mwrkelig med den finske myte 
om ildens ophav. 

Omvendt stemmer både Brisingmyten og »ildens oprin-
delse» med Andvaremyten : også den drejer sig om at fange 
en fisk, der har en skat i gemme. 

Her synes altså at vare en egen mytekres, hvor Loke, 
nwt, fangst af en fisk og af dens kostbarh ed spiller en rolle. 
Men om Loke er den jagede eller fangeren, om skatten er 
ilden eller en smykkegenstand, den i vakler overleveringerne. 
Vi kan ikke med nogen sikkerhed skabe en fwllestype ud af 
det nordiske stof alene — end mindre vurdere denne myte-
kreses betydning for Lokeskikkelsens udvikling. 

Sagen bliver derimod en hel del klarere med at ses på 
bredere religionshistorisk baggrund. 

Rundt omkring i verden trwffer vi sagn om opfindere, 
som banede vejen for menneskers liv. Netop med en forholds-
vis lav kultur kan myterne om dem spille en langt större 
rolle end om de andre eller de egenlige guder. Det store 
eksempel herpå er Indianerne, hvor snart sagt hver stamme 
har sine sagn om disse menneskehedens heroer: de har fraranet 
vilddyr eller trolde alt det der giver menneskene fortrin for 
andre levende vwsner, skabt redskaber ved rov fra skovens 
dyr og fort ild eller vand fra en fjLern trold, som havde inde-
speerret det til eget brug. De har undertiden også skabt 
menneskene eller grundlagt vsenlige dele af den menneske-
lige samfundsorden; men rigest udviklede er deres rov fra de 
fjfflrne vwsner, der holder vand eller ud gemte i deres klippe-
bolig; navnlig hos Nordvestindianerne ved Stillehavet fortwl- 
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les dette med treek, der rent forbavsende minder om den nor-
diske Suttungmyte. 

Fra höjere religiost trin kender vi en lignende type i 
Prometheus; han skaber menneskene af ler, raner ilden fra 
de himmelske skjult i en urtestwngel og neevnes som ophavs-
mand til visse offerskikke; han er tyv og bedrager — som de 
indianske heroer. 

Hos de europxiske folk er typen i det hele sparsomt 
reprwsenteret. Dens nxrmeste arvetagere har vi vistnok ikke 
i mytologierne, men i xventyrene: askeladden der stjal trolde-
skattene; men naturligvis moder man her i stedet for arne-
ilden sådanne daglige ting som troldenes guldlygte ell. ugn. 

En nordeuropwisk sagnhelt, der til en vis grad horer til 
denne type, er de finske heltesanges hovedskikkelse, den gamle 
Väinåmöinen. Ved siden af sine mere menneskelige eller 
alment heroiske oplevelser er han en urtids-heros; har dannet 
universet, frembringer eller fanger den förste ildgnist, opfinder 
strengelegen, danner de ypperste redskaber af alle slags. Men 
Väinämöinen er ikke nogen virkelig urtidsskikkelse; han er 
egenlig Vestfinnernes havgud Väinö, der gennem sange blev 
kendt hos indlandsboerne og dar udfoldede sin store mytekres. 
Han er et bevis på, hvor let en sådan skaberheros frembringes 
endog i historisk tid indenfor en lidet udviklet religion. 

Indenfor nordisk moder os en af de rigest udformede 
myter, hvis afstamning fra »stamfwdre»-kresen nwppe kan nwg-
tes: Odin der stjffller Suttungsmjoden og flyver bort med den 
i orneskikkelse; den svarer i sine enkeltheder ma3rkelig nöje 
til indianske myter om ravnen der stjal vandet og bragte 
det til menneskene, og i visse måder endnu nwrmere til en in-
disk myte om hvorledes Indra ranede gudedrikken. — Dog 
ved vi ikke, hvilken »stamfar» der hos vore tidlige forfdre 
har vret mytens ejer; Odin, der forholdsvis sent har svunget 
sig op til hersker, har sikkert arvet den efter en wldre myte-
skikkelse. 

En mulig repnesentant for stamfartypen har vi den-
mod i Heimdal. I Voluspå betegnes menneskeslfflgten som 
hans born; og han forfolger den i havet svommende Loke og 
fratager ham Brising (egl. ilden). En anden mulig variant 
af typen er Thielvar, den förste der bragte ud til G-ulland 



MYTER» OM LOK E 	 575 

og blev stamfar tu l oens befolkning. Ganske vist lyder sagnet 
på at han derved hmvede oens fortryllelse; men efter sin hele 
type horer dette sagn tu l menneskehedens stanifwdre1, og selve 
fortxllingen rober sig selv som beregnet på en videre kres, 
idet Guti (opnaavneren tu l Gulland) kun er en af de tre sön-
ner. Allerede tidligere har forskere da også anet, at der i 
Thielvar-sagnet gemte sig en forvansket myte af Prometheus-
typen. 

Disse skikkelsers udspring er dog ikke så tydeligt, at vi 
i dem kan finde nogen vxsenlig hjemmel for Lokes udspring; 
denne må i så henseende tale for sig selv. 

Det kan ikke nntes, at en stor del af Lokes gådefulde 
va3sen får sin forklaring, når vi antager ham for en sådan 
»stamfar» eller »kulturheros»; han er troldeoverlister og tyv, 
opfinder og kunstfrdig tildanner. I de stadig gentagne 
motiver, fangst af fisk og ran af ildgnist eller skat, har vi den 
wesenligste af alle myterne om stamfxdre: helten der stjteler 
arneilden tu l menneskene. Fisken spiller her samme rolle som 
fuglen i Suttungs- eller vandhentningsmyten: den har den 
kostelige skat gemt i sit indre; og myten var så at sige nodt 
tu l at bruge fisk, ti fuglen var optagen af den tilsvarende 
rolle, så myterne vilde have lignet hinanden indtil triviali-
tet, om ikke ildmyten straks havde grebet et andet synsbil-
lede (et der med forswt lå den naturlige ud så fjxrnt som 
muligt) og ladet gniken skjules i fiskens bug i vandet. 

De forskellige myter om Loke, fisk og ran synes stwrkt 
at stå i forbindelse indbyrdes; men det er vanskeligt at hen-
fors dem tu l en feelles handlingstype. En af formerne, den 
hvor mien svommer bort med Brising og forfolges af en anden 
seel, ligger nwrmest ved Suttungs- og vandmyterne (fuglen 
har stjålet karrets indhold og flyver nu bort, forfulgt af den 
fugl der er skattens ejer). En anden type er den, at fisken 
fan ges i et sfflrlig tilvejebragt (opfundet) nEet: Loke i lakse-
skikkelse; »ildens oprindelse»; Andvare. Motivet må vel i tid-
lig tid have klovet sig i disse to hovedformer. 

Vsenligere end at soge om grundformer tu l disse myte-
motiver, som overleveringen har tumlet med på mange og ret 

1) Se mine »Episke love i Gote-mttens oldsagn», DSt. 1907, s. 197. 
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vilkårlige måder, er det almene synspunkt: Loke er en tyv, 
en ildraner, en Prometheus. Af religionshistoriske grunde må 
vi vente, at dette billede bunder i en tidlig menneskeheds 
forestilling om en stamfarheros, der har tilvundet menne-
skene de vigtigste goder ved ran fra andre vasner. Men 
disse primitive myter har vi ikke uskadte, kun splintrede 
eller dog omdannede til brug i mytisk digtning ud fra andre 
synspunkter. Hans ran fra troldene er starkt tilbagetrangt 
(Andvare); vasenlig er han guderaner (Brising, Sifs hår, tor-
dengudens va3rktöj). For, så vidt står han på höjde med 
Prometheus; guderne — ikke mere troldene — tankes nu som 
ejere af alt det kosteligste. Ligesom denne får også han guder-
nes straf, og motivet for straffen er for begge lånt fra den 
bundne jatte i Kavkasus. 

Udenfor den egenlig myteverden har vi Loke som den. 
snilde helt i folkeåeventyrene. I det faroske aventyr om 
»Risin og Lokki» tager »en der hed Lokki, tjaneste hos jaetten, 
n arrer ham på forskellige måder i kraftprover, draber ham 
tilsidst ved at stikke en gloende stang i öjet, og kommer 
hjem med jattens skatte. I et islandsk aventyr »Lokalygi» er 
Loki atter den snilde aventyrhelt — denne gang får han 
kongedatteren tu l at sige »det er lögn», i det udtrykket »loka-
lygi» bod anledning tu l at knytte denne aventyrtype tul 
hans navn. 

Der må altså vare gammel overlevering for at Loke-
navnet knyttes tu l aventyrhelten, tu l reprasentanten for men-
neskets snille og snarrådighed. Af disse digtninger er utvivl-
somt »mennesket narrer trold» den aldste og vasenligste 
gruppe. I den faroske overlevering spiller en rakke ganske 
simple typer af denne art den overvej ende rolle; meget tyder 
på at Faroerne har gemt på aldre lag af digtning end de 
almindelige, mere fyldige nordiske aventyr. Denne Lokki-
skikkelse må da efter al rimelighed også tilhore et gam-
melt lag. 

1) Det er naturligvis ikke udelukket, at det graeske sagn om Pro-
utetheus' straf (som i sen oldtid var ahnindelig udbredt og sterlig vel-
kendt for dem, der fmrdedes på Sortehavet) kunde have vmret med-
virkende tu l at skabe Lokes straf (hos de sydligste Goter); men Loko-
fangstmyterne i det bele kan ikke afledes af Prometheus. 
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Men merkeligt er det, at Lokki her optrwder som men-
neskelig person. Det vii få sin forklaring, hvis Loke-skik-
kelsen fra Eeldgammel tid har vret navn på den der over-
listede troldene og bragte deres skatte til menneskene, o: han 
udgår fra den »stamfar» eller »kulturheros», vi har fundet som 
den sandsynlige grundtype af »Loke som tyv». 

6. Fra stamfader til Odins-Loke. 

Vi har nu fundet fire vsenlige typer af den mytiske 
Lokeskikkelse. Vi begyndte med en Odins-Loke og en Thors-
Loke som de to sideordnede hovedgrupper. Vi fandt »den 
onde Loke» som tredje hovedgruppe, så hvorledes han var den 
bxrende magt for vikingetidens mytedigtn ing, vi så hans rod 
i indpodning af fremmed mytestof (Kaukasusjwtte, djwvel) i 
forholdsvis historisk tid, og var ikke i tvivl om at vi her 
havde den yngste udvikling, kunde endogså iagttage, hvor-
ledes han i enkeltheder fortrwngte de wldre typer. Den fjxrde 
type, som vi nu fandt (»Loke som tyv»), er ikke ligestillet 
de to först iagttagne. Medens de foreligger i fast formede 
myter, har vi hans rolle kun i spredte leavn. Set fra alment 
religionshistorisk standpunkt viser han hen mod en tid, da 
gudeverdenen ikke var udviklet til rig mytedannelse eller til 
et religiost skaberbegreb. Allerede af disse grunde må »Loke 
som tyv» ligge forud for de to andre. Men der er tillige en 
mulighed for at vise, at de to typer forudsffitter »Loke som 
tyv», at de kan forklares som opståede af denne eller i alt 
fald at de har optaget den i sig. 

Odins-Lokes rolle er nxsten udelukkende at overliste 
trolde. Denne rolle kan forklares ved at urtidens ransmand-
stamfar er loftet med op til gudekresen og til et mere ud-
prxget gudsbegreb, hvor guderne er mere af det ondes be-
kxmpere. 

Denne gruppe har sin variant af Lokes fiskefangst: Loke 
anger gedden og tar dens klenodie. Myten har vi grund. 

til at betragte som en variant af Prorhetheus-motivet, således 
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at det gyldne klenodie er trådt i stedet for ildgnisten (jf. det 
tilsvarende dobbeltspil mellem Brisingemen og ild) 1. 

Man vii indenfor Odins-Lokes og Odins mytekrese finde 
trxk, som i alt fald kan fo r klar e s som lån fra denne ra-
nede stamfar. 

Der er fortxllingen om Odin, der i orneham flyver bort 
med den stjålne Suttungsmjod i sit indre. Den har sikkert 
sit udspring fra en stamfar-myte om vandets oprindelse; og 
den 	kan da simplest henfores tu l Loke som oprindelig ej er, 
— men dette er rigtignok langtfra den eneste mulighed. 

Odin, Hoper og Loder skaber menneskene af to forskel-
lige arter trfflstammer, ligesom i indianske sagn stamfar-
heroen .skaber mennesker af dyr. Ud fra eddamytologien må 
Odin betragtes som hovedmanden her; men da Loke plejer 
at veere den handlende i Odins-treheden, var det fristende 
også i denne sammenhffing af opfatte ham som hovedmanden. 
Men dette er dog uvist. Lokes rolle i troldexventyrene sva-
rer tu l en lov for primitiv fortwllekunst (»bagvgt») og kan 
forklares som skabt ud fra dennes tankegang; det er da uvist, 
om der bör soges fjxrne religionshistoriske grunde. Intet 
vidner heller om at denne skabelsesmyte går årtusender til-
bage i tiden. 

Om disse Odinsmyter kan vi da ikke sige noget sikkert, 
derimod synes »Odins-Lokes» oprindelse klar. Han har intet 
mytemotiv, uden hvad der svarer tu l stamfar-typen. Den op-
rindelige stamheros, tyv og opfinder er loftet op på höjere 
trin, idet han knyttedes tu l den nye hovedgud Odin. 

Sluttelig må fremlueves, at vi stadig bevceger os i en og 
samme stedlige linje. »Odins-Loke» var indenfor nordisk rigest 
optrredende på Fwroerne; desuden kendes han i England. I 
sin mest ejendommelige (og til stamfartypen nfflrmest knyt-
tede) myte har han med Rhinens guld at göre; og endelig er 
selve Odinsdyrkelsen fra udgangspunkter i Rhinegnene efter-
hånden bredt nordefter. Loke-treheden og formodenlig også 
fangstmyten horer da tu l det, som denne bevwgelse forer med 

1) Det hedder (i den islandske prosafortwlling), at Loke for tul 
havgudinden Ran og lånte hendes nfflt. Men når vi ellers har Loke 
na3vnt som nwttets opfinder, skal vel også Andvaremyten ordnes ind 
under forestillingen om Loke som den der knyttede nwttet. 



MYTERNE OM LOKE 	 579 

på sin vej. For trehedens vedkommende kan man i sxrlig grad 
godtgöre et sådant udspring. 

Det mffirkeligeste ved »Odins-Loke» er de tre gu d er, der 
sammen vandrer gennem verden for at udfore deres vwrk 
(troldeoverlistelse eller andet). Ganske vist kender nordisk 
mytologi og nordisk tempeldyrkelse også andensteds tregrup-
per; men denne treflok, som myten på rent plastisk vis bringer 
på scenen og som den så loser op idet handlingen sattes i 
gang, står som typens kendenuerke indenfor den hele gude-
kres; den er i sin art lige så ejendommelig som den lille led-
sager er for tordenguden. For at finde treflokkens sidestykke 
skal vi gå til den keltiske mytologie. Således vandrer de 
tre guder Lug, Dagde og Ogme til jwtteverdenen, at hente 
Dagdes stjålne harpe ud af Fomorernes hall. Indenfor kel-
tisk gudeverden er sådant ikke påfaldende; dwr er jo tre,  
grupper (med stadigt vekslende indhold) gennemfort i en grad 
som intet andet sted i verden. Ganske sfflrlig trmffer man 
denne forkwrlighed for altid skiftende tregrupper indenfor 
den ostgalliske religionsgruppe som — efter Gundestrup-kar-
Tets og andre funds vidnesbyrd — har ovet så fremtrxdende 
indvirkning på nordisk gudsdyrkelse 2. 

Den rimelige sammenhxng er her, at et keltisk mytemo-
tiv har fundet vej til gotisk gudeverden på en tid, hvor 
driften til at skabe personlig-prwgede gudeskikkelser var virk- 
SOM. 

Forskerne synes i det hele enige om at den stffirkere ud-
formning af Odinskikkelsen og hans opsving til gudehersker 
navnlig ligger i tiden omkring Kristi fodsel og i de vest-
ligste af vor folkeoets lande, hen mod Rhinen. Nogle har 
villet opfatte Loke som et sent tamt til denne Odinsmytologi. 
Jeg mener at have givet grunde for at betragte treheden som 
wldre, allerede udenfor Norden (den engelske trylleformel) knyt-
tet til Odin, efter sin hele karakter gammel folkemytisk, 
.og  igennem fangstmyten bundende i ganske primitive ,fore- 

Jubainville, Litt. celtique V, s. 445. — I andre mytologier er de 
-vandrende guddomme oftest to i tal, en större og en mere underordnet 
,(Zeus og Hermes, Vorherre og S. Per; vor »tordengud og hans dreng» 
horer også delen). 

Jf. Bertrand, Ilkligion des Gaulois (1897), 8. 341-80. 
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stillinger. Hertil kommer da dette sidste traek, hvormed den 
dateres som samtidig med selve Odinskikkelsens opsving. 

7. Fra stamfader til Thors-Loke. 

»Thors-Loke» står i et anderledes nrt forhold til Thor, 
end »Odins-Loke» gjorde til Odin. Episk ytrer det sig den, 
at Loke, eller nöjagtigere »tordensönnen», agerer overfor Thor: 
stjler hans hammer. Odin og Loke folges ad, men de kommer 
ikke i nogen handling imod hinanden, ikke engang i en situa-
tion der viser dem i karakteristisk modseetningl. Religions-
historisk ytrer det sig den, at Thors tjwner eller sendebud 
er en typisk skikkelse over hele den nordlige halvdel af 
Europa. Thors-Lokes oprindelse kan derfor ikke snes uden-
for tordenguden; jeg har antydet som rimelig losning, at »tor-
densönnen» fra först af er et af tordenens bifnomener, hvad 
der med sikkerhed glder for det litauiske tordensendebud 
(det svage drön för tordenen). 

Spörsmålet er da, om denne type fra förste f:erd er helt 
uafhwngig af den »Loke som fangstmand», vi ad anden vej 
har opstillet som grundtype. Men nvermere set lader de sig 
ikke skille. Tyveriet, som er så vwsenligt et element for ur-
typen af Loke, har jo rod også i »tordensönnen» og i ovrigt i 
Thors-Loke. Den fremtrwdende snedighed, som skiller Loke 
og »tordensönnen» fra de andre former af tordengudens led-
sager (Thjalfe osv.), skyldes vel en krysning mellem de to 
typer. Man kan vistnok definere Thors-Loke som en bifigur 
til tordenguden, der har fået episk liv ved at optage trmk 
fra de gamle myter om »stamfar» eller »fangstmand». 

Lokeskikkelsen er altså på to forskellige områder loftet 
indenfor en mytisk gudekres: i »Odins-Loke» som ligemand, 
som overvinder af troldene, i »Thors-Loke» som underordnet, 
som den hvis tyvenatur vender sig mod selve guderne -- et 
udtryk for at han allerede da har sywrt ved moralsk at have 
sig på trin med de egenlige guder. 

1) Et tillob til handling er Lokes rolle i den sena fortxlling om 
Brisingsmykkets rov (S2r1atuittr); og her synes motivet oven i kobet 
overfort fra »tordensönnens» ran af tordenen. 
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Elementer til ham som »den svigefulde Loke» (»hinn luevisi 
Loki») ligger allerede tilrede, dels i Thorsmyterne, dels i gamle 
2fAngst»-myter, der synes at have afgivet råstof til Lokes til-
fangetagelse og til Brising-striden. Endelig kommer dertil 
selve motivet »den bundne Loke» vandrende fra Kaukasus-
egnene sikkert genem Ostgoterne; og fremfor alt kommer 
beroringen med den stwrke dualisme i de höjere religioner: 
kristendommen og Zoroasterlxren, hvorfra djxvlebegrebet 
trnger ind i folkeslag, der hidtil havde mindre absolute fore-
stillinger om de mytiske wesner. 

Denne udviklingsrzekke — både »Thors-Loke» og »den onde 
Loke» — ligger, efter kildernes vidnesbyrd, navnlig i ostsiden 
af vor folket: tordensönmyten findes hos Esterne, fiskefang-
sten hos Finnerne, den bundne Loke har sit naturmotiv i 
Elbrusfjffildet, det brfflndte hjfflrte svarer til osteuropeeiske, 
navnlig slaviske forbilleder. 

Således får vi alene ved at folge mytetyperne, sam-
menstillende det ensartede og sondrende det ulige, tre store 
alderstrin i Loke-skikkelsens udvikling: 1) det yngste, »den 
onde Loke», der fylder eddatidens bevidsthed, men ingenlunde 
i samme grad ligger i de enkelte episke trwk; 2) »Odins-Lokes, 
og »Thors-Lokes» to sagnkrese, som tilsammen danner det n;-
mest £eldre trin (og i eddatiden ikke mere skarpt adskilles), 
hvor Loke er flyttet indenfor gudeverdenen; 3) endnu 
xldre »fangst»-myter horende till »Prometheus»- eller »stamfar»-
typen. 

denne undersogelse har jeg ikke medtaget den ufor-
mede folketro om Loke, således som vi kender den af nyere 
overleveringer. Jeg har ligeledes fuldstndig set bort fra 
tolkning af Lokes navn eller navne; ti de tidligere forskeres 
eksempel viser, at man langt snarere lokkes til at tvinge 
mytestoffet ind under sine moderne begreber end når at folge 
dets veje. 

Men nu da myteundersogelsen er fort til ende, vii det vxre 
tid at vende sig först til folketroen, så til sprogforskningen, 
for at se hvad de i sig selv indeholder, og dernfflst hvorledes 
dette forholder sig til det mytiske resultat. 
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8. Loke i nordisk folketro: arnevwtte og flinirevwtte. 
Al folkemindeforskning bör begynde med at iagttage 

stoffet i sin begrwnsede sammenhang. Eivor stoffets nöje 
lighed og dets stedlige nxrhed er uomtvistelig, der har man 
sikkerhed for at forestillingerne virkelig er forplantede i pri-
mitive menneskers bevidsthed. De enheder, som disse stedlige 
og stoflige grupper danner, gir et ganske anderledes solidt 
grundlag for bestemmelsen af de historiske udviklingslinjer 
end tidligere forskeres forsog på at genfinde en eller anden 
idé i alskens losrevne trwk. 

En sådan enhed — i sted, tid og overleveringens sam-
fundslag og hele art — udgör eddamytologien — rigtignok 
en meget omfattende enhed, hvis rigdom af motiver rober for-
skellige tiders aflejring, men dog er stemt sammen til en 
egen bevidsthed om Lokes ~sen. 

Enheder af langt simplere arter danner de forskellige 
egnes folkeoverleveringer. Jeg tnker herved på folk etro, 
i enkelte tilfmlde ligefremme offerhandlinger (eller magisk 
fremgangsmåde), i de fleste tilfffilde korte stninger som giver 
den mytiske forklaring af en eller anden foreteelse i naturen; 
Undertiden også talemåder, der i lidt mere abstrakt form ud-
trykker det mytiske vwsens indre karakter. 

Jeg har tidligere behandlet disse forestillinger udforlig 
(DSt. 1908-09); siden er der givet udfyldende oplysninger i 
CELANDERS afhandling om >,Lokes mytiska ursprung». Jeg kan 
derfor nöjes med et kortere overblik, hvori også det materiale 
indgår, der senere er kommet mig i linde. 

Skarpt fremtrxder den svenske tro på en arneildens 
v 	t te i den skik, at bornene kaster deres udfaldne ta3nder i 
arneilden, i det de ber »Locke, Locke» (ikke sjffilden »Nocke, 
Nocke») at skaffe dem en ny. Skikken er udbredt over de 
lieste gotske og skånske lande (men ikke lwngere nordpå), 
desuden i sv. Finland. 

På sidste sted fremtrwder han som en mere personlig 
husvwtte: »Uti det hörn, där spiseln är placerad, ansåg man 
förr husets tont hava sin bostad»; »vid den hos barn försig-
gående tandlossningen kastas tanden, som uttages, upp på 
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ugnen under bönen: 'djäv me äin bäintann i ställe för äin 
gulltann' eller endast: 'bäintann i ställe för gulltann'» (Ny-
land IV, s. 65). »Nockin är ett slags hustomte, som anses vara 
boende på ugnen, ock kallas rätteligen lirnsnockin.» »Förr 
förekom det måst att skrämma barn med, då det var tal om 
urnsnockin.» »Något egentligt spöke menas icke härmed, 
utan en stundom välvillig, stundom motvillig eller elak 
— allt efter omständigheterna — ... andlig husbonde, som dels 
stjälper, dels jälper i huset.» »Utom benämningen nock på 
hustomten har i senare tid tillkommit benämningen räde, 
vilket sist blivit utbytt mot tontn ock gubbin» (Cel. s. 50). 

Lignende galder for den telemark ske Lokje: man brin-
ger offer til ham ved at kaste det i arneilden, og offeret 
skaffer husfolket trivsel; men det offer der bringes er det 
förste skind af den malk der koges. Han opfattes rent ani-
mistisk som den vatte, der ytrer sig i ildens fanomener: når 
der heres en knitrende eller — efter andre — en pibende 
lyd i veden, »banker han sine born», Lokje dengjer sine 
drenger1. 

Ved siden deraf har Telemarken forestillinger om Lokje 
som husligt småtrold, ligesom Finland, men endnu starkere 
udviklede. Han er »en nattegenganger», han »tager små born»; 
ja der er endogså en fortalling om at han har trykket et 
lille barn i hoften, således at bernene efterdags har hulning 
på samme sted og ikke kan gå, för de er årsgamle. Desuden 
en tro på at det er ham der om foråret bringer lopper til 
huse: han kommer kerende skartorsdag og skal ha tre 
snoede piske til at satte sin siade i stand med, at ikke hele 
loppeleesset skal valte ved gården. 

Medens de animistiske forestillinger, der knytter Lokje 
til et naturfanomen, er mere udbredte og helt sammenveevede 
med skik, er disse nisseagtige trak stedlig mere begransede. 
Det er den gffingse udvikling: at et naturbundet vasen efter-
hånden personliggöres. 

1) I det merliggende SEetersdal findes den samme gruppe fore-
stillinger, blot at det pågosldende vfflsen nmvnes som arnens »vette», 
vetten, aarevetten, uden noget sserligt navn. Endnu lidt sydligere, i 
Lister og Mandal, findes tandofferet, men således at Gulmari påkaldes; 
man må have tnkt sig ilden som et gyldent vwsen. 
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Til dels hanger det sammen med at naturmotivet glipper. 
Tandofferet i ilden er det oprindelige; vidne herorn har vi 
både i de talrige vidnesbyrd og i den aldre bygningsform 
med åben arne. Når derimod tandofferet leegges på ovnen, 
er det i sin orden, at stedets vatte opfattes som en i ovn-
krogen boende »tomte». 

En del spredte trak synes at stå i forbindelse med denne 
Lokje eller Lokke: 

Isl. kaupaloki, en dragedukke der fremmer sin ejers 
velstand 1. 

Lokke som navn på en eller anden art edderkop, seerlig 
den langbenede vagedderkop (det skånsk-gotisk-svenskfinske 
område, Sydnorge, Feeroerne). Falder i henseende til sted ret 
nöje sammen med Lokke som husvatte, og har malne steder 

öjagtig tilsvarende lydform; er i folkeoverlevering öjensynlig 
opfattet som et navn der betegner den som »lille trold» eller 
»lille hustrold». Man synes at have tankt dels på dyrets 
lille og uhyggelige skikkelse, dels på den almindelige tro på 
edderkoppens magt over husets lykke. Det synes dog vare en 
uoprindelig tilknytning; ordet hanger vist sammen med ud-
sagnsordet lUka 'at lukke' i en af dets forskellige betydninger. 

Lokki som mandsnavn eller tilnavn i Danmark og 
Sverig (og Loki undtagelses vis i Norge) må vel vare opstået 
som ogenavn for en lille grim eller sar person (jf. Puke som 
tilnavn, og »honisse» nu brugt som skaldsord for sådanne). 

Et par talemåder om garn, der kommer i ulave: »Opt 
er Loki å nå,lpraäinu» (isl.), »Dar fik Lokke noget at Nide 
sine bukser med» (Lolland). 

Alle disse forestillinger bunder i opfattelsen of Lokke 
som et husligt, snart gavnende, snart drillende vasen. Jo 
fjarnere betydningen kommer fra denne grundforestilling, des 
starkere er den stedlige spredning bort fra det sydsvensk-
sydnorske Lokke-område. 

Den anden type i folketroen er den danske Lokke, der stadig 
står i forhold til flygtige lyd- eller luftforeteelser af en eller 
anden art: 1) »Det er Lokke lejemand», om lysskaret af sol- 

1) Ligeså holstensk mönöloke, Mfillenhoff ,  s. 209, med lignende 
betydning, men etymologisk uklart. 
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stråler, der kastes tilbage fra strömmende vand; 2) »Lokke 
drikker vand», om solstråler der skinner gennem skyer; 
3) »Lokke driver sine geder» eller »Lokke sår sin havre», om 
den fiimrende eller springende bevxgelse i luften på varme 
dage. De to förste kendes kun af enlige, swllandske vidnes-
byrd; »Lokke driver sine geder» synes at have varet udbredt 
over det meste af Danmark (Skåne og Bornholm medregnet; 
»Lukas», kullebonden). I stedet for driften med får eller svin 
trfflder dog at »Lokke sår sin havre» i en stor nordlig og til 
dels ostlig del af Jylland. 

Ejendommelig for den danske Lokke-skikkelse er altså 
den skarphed, hvormed såvel geografisk område som natur-
grundlag tegner sig — et naturgrundlag som ikke ensformigt 
gentager samme foreteeLse, men gx1der en lille kres af ind-
byrdes nr beslfflgtede lysindtryk. 

På sine steder fortsa3ttes udviklingen af det mytiske be-
greb. Når kvget bliver usynligt i den varmefiimrende luft, 
»har ee Lokkemand nok taget dem». Og bestemte planter 
(fiyveha-vre eller jomfruhår) opgives som Lokkens havre.i 
Det drillende er det vxsenlige i förste tilflde, det golde og 
derfor unyttige i sidste. Det förste svarer til det drilagtige 
og tyvagtige, som så almindelig knyttes til alle småvsner i 
menneskets nxrhed; det 'andet lidt mere til det troldeagtig 
onde. Ud over disse rene naturmotiver når den danske Lokke-
skikkelse ikke; den har ikke engang så megen personlig ud- 
vikling som de nisseagtige trwk, der udvikler sig med arne-
vwtten som udgangspunkt. 

Lidt for sig står nogle talemåder, der betegner Lok(k)e 
som lögneren: isl. lokal§gi, dansk »at hore Lokkes wventyr», 
»at fore Lokkes breve» (Sjwiland, 17de årh.). Nogen beroring 
har det med det svigagtige i den danske Lokke-type; men 
udtrykkene forudswtter, at han fores talende på scenen, og 

1) Samme planter nmvnes i sydnorsk og svensk (gullandsk) som 
trollhavre, ~havre; snarest bör man heti se en spredning fra den langt 
staerkere udviklede forestilling. Jf. Säillot, Folklore de France III, s. 444: 
D'apr6s un rkit des environs de Dinan, c'est une soreiåre qui a pro-
duit le havron ou avoine sauvage (sstds. 443 om planter der er skabte 
af Gud og de tilsvarende skabte af djmvlen; stedet meddelt mig af 
H. Grtiner Nielsen). 

89-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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for så vidt svarer det narmere til eddamytologiens Loke. 
Helst vil jeg betragte det som et enligt spor af den eddiske 
Loke, om end ikke uden nar tilknytning til folketroens 
typer. 

Endvidere har Island — i modsatning til .de gammel-
nordiske lande — talemåder, der henviser på eddamytologiens 
Loke: »alle ting grader Balder ud af Hel — undtagen kul»; 
»leenge ganger Loke og Thor' osv.l. 

Vi har altså to naturfodte Lokke-typer af aldgammelt 
udspring: mytiske opfattelser af ffi-varelsen i den naiveste 
form. De hverken lader sig aflede af eddaernes Loke eller 
kan forklare dennes oprindelse; men de kan til en vis grad 
have ovet indflydelse på det småagtige og drillende i hans 
vasen, derigennem måske også på det tyvagtige og det onde, 
men starkt fremtradende er disse sidste trak dog ikke i 
folketroen. . 

Endvidere vil — hvorledes man så forklarer den eddiske 
Lokes oprindelse — formen Lokki have sin naturlige for-
klaring som dobbeltform til Logi; altså >lue» eller personligt 
>luemand», »lysmand», hvad der nöje svarer både til arne-
vattens og flimrevkettens naturgrundlag. 

Endnu må det tilföjes, at man i flamsk (nöjagtigere i 
brabantsk) folketro har Kludde, Lodder, Loeke som navn på 
et lygtemandsagtigt vasen, der på mange måder plager eller 
gakker de natlige vandrere; men at dog både type og n avn 
giver anledning til så mange betankeligheder, at jeg opsatter 
den narmere behandling til en anden lejlighed2. 

Uopklaret er Lokabrerma som navn på stjrnen Sirius (egl. be-
tegnelse af ham som den der bringer heden, ligesom i dansk?). Tolk-
ning af ham som lue (LokaspEenir) er en meget ung omdannelse 
(< lokarspfenir 'hövlspåner'), 

Cook en Teirlinck, Brabantsch sagenboek I, s. 82-92. Jeg skylder 
II. Gr-liner Nielsen denne henvisning og en stor del oplysninger til for-
holdets nwrmere forståelse; en nwrmere redegörelse herom vii foreligge 
i DSt. 1912. 
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9. Lakes navn. 
Jeg har nu gennemfort Lokeskikkelsens udviklingshisto-

rie ud fra myterne. Tydningen af den mytiske Lokes 
navn har jeg holdt mig fra, fordi den langt lettere kunde 
plumre undersogelsen end klare den. 

Erfaringen viser, at forskerne kan benfore navnene tu l de 
mest forskellige sprogrodder; men selv om man har fundet 
den rette rod, står man endnu usikker overfor de mange af-
skygninger i betydning, som ordroden omfatter. 

Sagen stiller sig endnu vane, fordi hele den etymologi-
serende mytologi har tu l forudsatning, at et enkelt natur-
begreb ligger bagved enhver skikkelse. Men de virkelige 
mytologier forener de for os mest usammenhangende begreber 
i kt skikkelse; og jo lavere kultur vi når tilbage tu, des 
mindre sandsynlighed er der for at navn og begreb dakker 
hinanden, i alt fald ikke på en med vor opfattelse stemmende 
måde. Er der sammenhang mellem at hedde ›Bampekanin» 
og at vare menneskeslagtens skaber (Algonkin-indianerne), eller 
at vare ravn eller allike og at skaffe menneskene besiddel-
sen af vandet (Nordvest-indianerne)? 

Navneforskningen kan da kun give det mulige, ikke det 
sikre. En sproglig forsvarlig navnetydning yder ingen sik-
kerhed for synspunktets rigtighed. Omvendt vii der vare 
nogen mangel ved en opfattelse, hvis der ikke kan opstilles 
sproglig forsvarlige tydninger af de pågaldende navne. Na vn e-
tydningen er et kontrollerende og udfyldende hjal-
pemiddel. 

Til Loke finder vi knyttet fire forskellige navne: Löäurr, 
Loki, Lokki, Loptr. Der er så megen sproglig lighed imellem 
dem, at de må vare folte som sammenhorende. Det vii der-
for også for forskningen ligge nr at soge samme eller be-
slagtede ordrodder i dem alle.' 

1) Til den folgende redegörelse har jeg benyttet velvillig meddelelse 
fra professor VILn. THOMSEN OR1 tydningen lokki. : logi og om hans 
tvivl ved loki : logi. Tydningen Laurr < *LuhpuraR er mig velvillig 
meddelt af dr. MAX BLANKENSTEINER. I ovrigt grunder fremstillingen 
sig på A. Kock, Loki osv., og R. Much, Der germanische himmelsgott 
(Festschrift fiir R. Heinzel 1898), s. 236, jf. s. 245. 
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Lokki, der tultrykkelig optrwder som navn på arneildens 
vtte, er en ganske naturlig dobbeltform til logi 'lue' (dette 
sidste vii svare tu l en arisk navneforny 1.ukön, det förste tul 
afhxngighedsformer lukn6-). 

L65urr kan henfores tu l den samme rod luk 'lys, lid' (ur-
nordisk *Luhpurau af arisk *lukty  'ilderen, ildgiveren' 
lign.). 

Loptr hfflnger sammen med. oldn. lopt 'luft', leiptr 'glans', 
og bajrisk loftern 'at blusse op'1. 

Loki opfattes af A. KOCK som sideform tu l logi 'lue'. Men 
om rigtigheden af en sådan overgang er der fra anden kyn- 
dig side udtalt tvivl. Også det faktiske sprogstof, som denne 
tydning bygges på (den telemarkske Lokje, og isl. sem lok 
yfir akra), er usikkert: norsk-isl. har gennemfort formen Loki, 
ligesom ostnordisk har gennemfort Lokki; altså kan den også 
vwre kommet ind, hvor Lokki var på sin plads. 

Resultatet er da, at disse navne — ligesom så mange 
andre gudenavne — kreser omkring betydningen »le, lysglans». 
Dog er muligheden mindst for selve navnet Loki's vedkom-
mende. 

Navnetydningen har intet oplyst, om det fra först af er 
samme skikkelse, eller om ulige veesener er smltede sammen 
på grund af deres lighed i navn eller andet. 

Vi må derfor atter gå tu l indholdet, for at se om de en-
kelte navne ligefrem svarer tu l bestemte Loke-typer eller om 
de i alt fald kan fordeles imellem dem, således at hver får 
et passende navn. Jeg meddeler först det faktiske. 

L4:56urr forekommer kim hos Odins-Loke og er knyttet tul 
hans guddommelige vxsen. 

Loptr bruges overvejende om Loke indenfor gudeflokken, 
endog med swrlig fremhwven af dets venlige betydning (såle-
des kalder Loke sig selv da han vil indynde sig, og han til- 

Derimod er det mig ikke muligt at finde uogen hjemmel for at 
Loptr srlig skulde vare lyn et. At en islandsk kirke brandes af 
lopteldr eller eldr ör lopti, siger jo intet; og man må netop kravs et 
ret starkt bevis for at tordengudens svage ledsager skal kunne vare 
en personificering af lynets kraft. 
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tales med kalenavn Loptki og tilföjelse »alle vasner elsker 
ham»)1. 

Loki og Lokki forekommer som geografiske varianter: 
norsk-islandsk overfor dansk-svensk-farosk. Men da vi ingen 
sproglig grund kender tu l en sådan forskel, gemmer her sig 
vel en indholdsforskel. 

Loki er det sadvanlige navn på den mytiske Loke, dog 
med sarlig fremhaven af det onde (hinn lvisi Loki). 

Vi 	er herved nasten nået tu l en fordeling af navnene 
efter typer: 

Lokki er dobbelform till logi 'ile'. Det er den mest 
udbredte benavnelse på arneildens eller husets veette, og den 
eneste på lysflimrevatten. Disse skikkelser er ganske simple 
naturmytiske, ikke afledte fra det udformede Loke-billede; 
derfor må navnet snarest betragtes som deres sareje. 

Lgurr betegner Odins-Loke. Navnet af »ildbringer» 
finder dog ikke sin forklaring i nogen af de foreliggende my-
ter, men viser tilbage tu l Odins-Lokes forudsatning, den pro-
metheusagtige skikkelse. 

Loptr fordeler sig da naturlig som Thors-Lokes navn. 
Betydningen »opblussende, strålende, glimtende» passer tu l et 
tordenfanomen. Narmest ligger det at tanke på lysglimtene 
af det fremdragende tordenvejr; jf. litauisk, hvor torden-
gudens sendebud er det svage drön, der går forud for selve 
uvejret. 

Loki bliver da sarnavn for den onde Loke (o: /den 
bundne Loke) og vel tillige for grundtypen af Loke, urtidens 
folkeheros. Nogen sikker mulighed for navnets tolkning har 
vi hidtil ikke fået. 

Forskellige mytologer har bragt Loke i forbindelse med 
udsagnsordet ltika 'at lukke'. Han skal vare »lukkeren», »af- 

1) Lok. 5, 20; jf. Haustl. 8: Loptr sidestilles med »Nrs of råni». 
Undtagelser: Fjolsv. 26 (Loptr som forfxrdiger af »svigens spyd») og 
Vspå in skamma (Loptr brugt til afveksling, da Loki er anvendt lige i 
forvejen). — Loptr bruges også som mandsnavn i do nordiske sprog, 
hvad man plejede at göre med gudenavne af lavere rang, f. eks. Thjalfi 
i svensk. 
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slutteren», den der fremkalder hele tilywrelsens afslutning i 
Ragnarok; eller han skal — ifolge Lokemyternes sidste gran-
sker — veere »lukkeren» med hentydning tu de dvrgartige 
vwsners ffivne tu at bj=gtage mennesker. Men en sådan ab-
strakt tilblivelse som den förste er ganske uholdbar for Loke, 
der ejer et rigt folkemytisk stof; og hans deltagelse i Ragna-
rok er langtfra så fremtrdende, at man den i skulde soge 
midtpunktet for hans virksomhed: den er kun et lidet udvik-
let led af en enkelt myte (den bundne Loke). Endnu fjwr-
nere ligger den anden tolkning; Loke har intet med bjxrg 
eller bjeergtagning at göre. 

I virkeligheden står forskningen uden nogen pålidelig tolk-
ning af Lokes navn; og grunden dertil kan vffire den, at Loki 
slet ikke umiddelbart svarer tu nogen ordrod i sproget.. Sam-
menhngen mellem Loptr, Lokki, Loki og 1,66urr kan forkla-
res således, at mellemformerne er »klenavne» eller »kortnavne», 
der efter behag kan bruges for ethvert af de andre; snarest 
Loki for et med enkelt medlyd, Lokki for et med sammen-
sat medlyd; -Id er kortnavns-endelsen, og det forudgående 
behover kun at vane en antydning af ordstammen. 

Således vii vi få forklaret, ikke blot det sproglige fxno-
men at Loki og Lokki optrder som forskellige egnes be-
nvnelser på en og samme myteskikkelse. Men vi vii også 
have en forklaring der svarer tu l den hele mytiske sammen-
hfflng, at en ildraner (Löäurr) i tidens lob stalter sammen 
med tordenledsageren (Loptr) og tu dels med den layer° fol. 
keti'os jordiske »lysmeend» (Lokki). 

Det er langt fra mig att udgive denne tydning af Loki 
for sikker. Netop fordi jeg har måttet fiytte Loke-skikkelsens 
udspring så langt tilbage, må jeg stå kolig overfor altfor 
sikre meninger om det sprogstof og de begreber, der var til-
stede, da navnet först blev dannet. 

Min opgave har netop vret at flytte hele spörsmålet 
bort fra den etymologiseren, der hidtil har fyldt altfor meget 
i spekulationerne over Lokes vxsen, og i stedet at drage den 
sagnlig-mytologiske udviklingslinje. 

Jeg regner ikke engang kortnavns•tydningen for den 
eneste mulige ud fra dette standpunkt. En anden mulighed 
er, at Loki fra förste fwrd er den samme som Kelternes Lugos, 
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(opflndelsernes, kunsternes og det menneskelige samfunds be-
skytter); set fra indholdets side kan de begge have deres ud-
spring i den samme Prometheusagtige herosskikkelse. Efter 
en grwsk forfatteres vidnesbyrd har der også i Gallernes sprog 
vret et ord lugos 'ravn' (hvoraf bynavnet Lugdu.num — 
urigtig 	afledes. Vi kunde ikke få noget mere trteffende 
navn end »ravnen» for den tyveheros, der udgör den formodede 
grundtype af Lokeskikkelsen — ganske som hos Indianerne 
denne er ravn og udforer sit ran i skikkelse af en ravn, og 
svarende til at Odin (oprindelig Loke??) bortforer skjaldemjoden 
i fugle-(orne-)skikkelse. 

At prove disse og måske andre muligheder bör overlades 
til de fagmpessige sprogmfflnd. Min undersogelse er til ende. 
Den har ikke vxret lagt an på at fremkalde en tolkning af 
Lokes navn, allermindst en der tillie skulde udtrykke hans 
grundvxsen. Den har med. hensyn til hans navn vsenlig 
vinet pege på at der i kildestoffet foreligger faktiske oplys-
finger, som ikke bör overspringes under den sproglige losning. 

Men hovedsagen har vret at vise Lokes historie ud 
fra myt estoffet. Det er en kendsgerning, at mytiske 
benxvnelser skifter eller forfiygtiges, men at episke trwk 
— i kraft af deres xvne til at indprente sig i forestil-
lingen — kan folges i fast kwde over store områder af tid 
og lande. 

Mens tidigere forskere samlede trfflk til hans »grundvx-
sen» og, når det var fundet, nxppe nok gav sig tid til at 
konstruere hans ovrige lobebane, er jeg begyndt med at sam-
menstille de i fflmne og sted ensartede overleveringer til grup-
per eller typer, og rkken af disse udgjorde det stykke Loke-
historie vi kendte. Gennem en given overlevering, eddamy-
tologiens i det v senlige 2onde» Loke, nåede vi til to forud-
gående mytegrupper, »Thors-Loke» og »Odens-Loke', som i 
kraft af stoffets rigdom og tydelighed viser os eddamytolo-
giens umiddelbare forgxngere. Til forklaring af den derefter 
tilbagevrende rest af mytetrxk opstillede j eg en Prometheus-
lignende urtype af Loke; her ligger bevisets tyngdepunkt i 

1) Fragments Mat. Grsec. IV, s. 367. Jf. Helder, Altceltischer 
sprachschatz II, s. 313. 
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ligheden med andre folkeslags primitive myter, det nordiske 
stof er ikke större end til at udfylde det af dem givne skema. 
De gamle myters grundform står derfor så meget mere i tåge, 
og den videnskabelige sikkerhed i bevisforelsen er i forhold 
dertil svagere. 

Dette er den samme overgang, som videnskaben har op-
levet på så overordenlig mange andre punkter. Den roman-
tiske trang til at soge tilbage til det allerförste udspring 
og finde tingens grundvasen dar afloses af en interesse for 
den historiske rgekkefolge, således', som den udtrykker sig i 
det vi kildemassig har for öje, og i det vi kan slutte os til 
som et nar forudganget trin. 

Til slutning må jeg mindes mine narmeste forgangere. 
Ikke lidt skylder jeg FR. V. D. LEYBN. Det er sikkert hans 
afhandling om Odinsmjoden som har bragt mig til også at 
se fangstmyterne om Loke under samme etnografiske syns-
punkt. Og den opfattelse, der var ved at modnes hos mig, 
blev da også först udtalt af ham i hans »Germanisehe mytho-
logie». Jeg har nu strabt at give den et noget bredere og 
fastere grundlag. 

Af tidligere arbejder har AXEL KOCKS vret det jeg 
hyppigst er vendt tilbage til, selv om mit hovedsynspunkt, 
alt som jeg arbejdede med stoffet, er blevet ikke lidt forskel-
ligt. Endelig er der HILDING CBLANDERS nysudkomne skrift 
om »Lokes mytiska ursprung» (Ups. 1911), der först frem-
kom efter at min afhandling var nedskreven, men som har 
ydet ikke lidt til de nisseagtige forestillinger om Lokke. 
Om hans grundopfattelse (Loke som ktonisk vasen) og om 
hans olinfattende gendrivelse af mit standpunkt, eller hvad han 
anser for mit standpunkt, skal jeg tale narmere i en anmel-
delse (DSt. 1912). 

Jeg kan ikke slutte denne undersogelse af Lokemyterne 
uden også at bringe en varm tak til H. F. FEILBERG. Det 
var hans stadige opfordringer som forte mig til at gen-
nemarbejde den nordiske mytologi ud fra folkeoverleve-
ringens synspunkter. Hans ordbog har givet mig det förste 
og rigeste stof til Lokeundersogelserne. Notitser fra ham 
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har senere udfyldt det; og en af hans personlige bog-
gaver skaffede mig först det estniske sammenligningsstof. At 
takke fuldt ud for det gavmilde vennesind, hvormed hver af 
disse gaver og mange andre er ydet, foler jeg klart at jeg 
ikke magter. 



Om maran ock varulven. 
Sägner från Bleking ock Småland 

meddelade av C. W. V. SYDOW. 

Jag hade gärna velat bidraga till fästskriften för min högt värde-
rade vän dr Feilberg, som jag har att tacka för så mycken jälp ock 
uppmuntran, genom en vetenskaplig uppsats, vartill jag har material 
samlat. Andra göromål hindra mig f. n. att utföra detta arbete, ock jag 
måste nöja mig med att lemna följande materialsamling. 

Dessa uppteckningar äro gjorda av elever i Ronneby folkhögskola 
på den tid, då jag var lärare där. Jag har blott mycket obetydligt 
retucherat dem i stilistiskt avseende. Det torde ha sitt intresse att se, 
huru en sådan grupp av föreställningar utformats ock varierar inom ett 
mindre område. 

Vidskepliga personer tror, att om unga kvinnor, som är rädda 
för sin första förlossning, kryper genom en fölhamn (hinnor som 
omsluter fölet i moderlivet), har detta till följd, att smärtorna 
blir lindrigare. Till straff härför blir det barn som födes en 
mara, om det är en flicka, eller en varulv, om det är en gosse. 

Då maran är i värksamhet, brukar hon göra sig osynlig. 
Hon kan också efter behov göra sig så liten, att hon kan krypa 
genom det minsta hål. Hon brukar rida hästar ock fläta deras 
man. I synnerhet tycker hon om att rida på sina ovänners 
hästar. Mänskor brukar hon inte skada, så länge de låter häpne 
vara i fred. 

Det påstås, att maran inte kan räkna längre än till tre. 
Man sätter därför upp brädbitar, som har mer än tre borrhål, 
i spiltorna. Maran kan då inte rida hästarna, förr än hon har 
räknat alla hålen. 
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En bonde i sydvästra Småland hade många hästar. Han 
vaknade ofta om nätterna vid att hästarna sparkade ock förde 
oljud ute i stallet. Han steg ibland upp ock gick ut i stallet, 
men då han inte kunde upptäcka något, trodde han, att hästarna 
var på något sätt sjuka. Hans granne gjorde honom uppmärk-
sam på att hästarna var svettiga om mornarna ock såg trötta ut. 
Som han visste, att de inte kunde tas ur stallet om nätterna 
så kunde det inte vara någon annan än maran som red dem, 
ock han beslöt att fånga hänne. Han visste nämligen, att maran 
inte kan komma ut genom något annat hål, än det hon kommit 
in genom. Han lagade därför i ordning en kork till det hål, 
som han misstänkte maran använde. Följande natt lade han 
sig i stallet till att vänta på maran. Om en stund började häs-
tarna att hoppa ock sparka, ock han stängde då hålet ock lade 
sig att sova. Om morgonen, när han vaknade, stod där en vacker 
flicka. Bonden, som var utan piga, frågade hänne, om hon inte 
ville städsla sig hos honom, ock det gjorde hon. Snart fattade 
han tycke för den raska ock vackra flickan ock friade till hänne. 
Hon hade ingenting att invända, utan de gifte sig ock fick tre barn. 

En dag, när mannen kom hem från staden, var han full ock 
misshandlade sin hustru. Hon sade då till 'honom, att hon var 
mycket för god för att få en sådan behandling: han visste inte, 
varifrån hon var. Då tog mannen hänne med sig ut i stallet, 
visade hänne hålet ock sade: »Därifrån är du kommen», ock med 
detsamma flög hustrun ut genom hålet ock lät aldrig se sig 
mera. Men om kvällarna kunde man sedan få se en svan kretsa 
över gärden, ock det hände ibland, att den släppte ned en del 
vackra saker åt barnen. 

En bonde, vars hästar reds av maran, hängde en lie i ett 
rep över en häst. Om morgonen, när man kom ut i stallet, fanns 
hans hustru liggande ijälskuren i spiltan. Det var alltså hans 
hustru som brukade marrida hästarna om nätterna. 

Maran brukar fläta manen på hästarna för att bättre kunna 
hålla sig fast, när hon rider. En bonde lade därför ett par van-
tar på hästens rygg. När maran kom för att rida på hästen, 
fick hon se vantarna ock var tvungen att ta dem på sig. Följ-
aktligen kunde hon inte fläta manen eller rida. 

Ernst Valdemar Pettersson; Mjövik. 
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Det berättas, att unga kvinnor, som är rädda för att föda 
barn första gången, kryper genom en fosterhinna av ett föl. 
Därigenom skall de slippa några plågor vid förlossningen; men 
detta skall ha den följden med sig, att om ett gossebarn födes, 
så blir han en varulv, men om det blir en flicka, så blir hon 
en mara. 

Varulven uppträder om natten i en hunds liknelse. Den 
försöker då att komma åt att bita mänskor. Det berättas, att en 
man blev anfallen av en varulv en natt. Han fick då hålla på 
att slåss med den ända tils dagningen; då fick han se varulven 
förvandlas till en karlsperson. 

Även maran uppträder nattetid, men hon är då osynlig. 
Det påstås, att hon har sitt tillhåll i en del stall ock rider häs-
tarna där. Hon brukar då fläta samman deras manar ock svansar. 
För att skydda hästarna för maran brukar en del personer hänga 
upp en död skata eller en markvast eller också ett såll Over 
hästarna. De tror, att maran inte kan rida hästarna, förrän hon 
räknat alla fjädrarna på skatan eller alla grenarna på mar-
kvasten eller hålen i sållet. Detta lär ej lyckas hänne, för det 
påstås, att hon inte kan räkna längre än till tre. 

En bonde hade en gång kommit under fund med att maran 
red hans hästar om nätterna. Han beslöt sig då för att fånga 
hänne, ock det gick till på följande sätt. Intill stallet var en 
vagnbod belägen, ock i vagnboden låg ett vagnsjul, som inte 
begagnades. Bonden slog en träpropp i julbössan en kväll, 
ock påföljande morgon stod där en ung kvinna bredvid vagns-
julet. Bonden tog hand om hänne, ock efter någon tid fattade 
bondens son kärlek till hänne ock de gifte sig. Träproppen 
hade sedermera blivit borttagen ur julbössan. Kvinnan kom vid 
ett tillfälle att få syn på hålet. Med detsamma försvann hon ock 
blev aldrig mera synlig. 

Karl Johansson, Trolleboda. 

Maran är en övernaturlig varelse, som kan höras ock kännas, 
men inte ses. Hon har tillkommit därigenom, att en havande 
kvinna krupit under en fölhamn för att slippa födselsmärtorna. 
Hännes barn blir då en mara. 

Maran rider både människor ock djur, d. v. s. trycker dem, 
så att de inte kan andas. När hon rider hästarna, flätar hon 
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deras nian ock gnider in den med ett slags fett, så att det nästan 
är omöjligt att reda upp den. För att skydda hästarna för 
hänne hänger man en spegel framför dem, för maran förlorar 
sin makt, då hon ser sin egen bild. 

En bonde, som hade många hästar i ett präktigt stenstall, 
hörde en kväll, hur hästarna sparkade ock gnäggade. Han för-
stod, att det var maran, ock täppte nyckelhålet. Nästa morgon, 
då han kom i stallet, stod hans hustru där. Hon hade varit 
mara, men var nu fri från förtrollningen. 

Ernst Rudolf Petersson, Torstäva. 

Maran är en på något sätt förhäxad mänska, som kan för-
vandla sig på många olika sätt. Hon säges ha uppkommit däri-
genom, att havande kvinnor kryper genom en sele. Deras barn 
blir därigenom maror. Maran kryper om nätterna in i stallen 
genom något litet hål i väggen, ock där rider hon hästarna, så 
att de dryper av svett om mornarna. Stundom rider hon även 
mänskor. 

Det berättas, att maran brukade rida hästarna för en bonde. 
Denne hade hört att, om en kunde täppa hålet, där hon gick in, 
kunde hon inte komma ut, utan då finge man se, vem som var 
mara. Detta gjorde han en natt, ock på morgonen, då han kom 
i stallet, stod där en kvinna. Från den stunden blev hon fri 
från att vara mara. 

Det berättas också, att en dräng hade ont av maran. När 
han hade lagt sig om kvällarna, kom där något tungt på bröstet 
på honom, så han knappt kunde andas. Han tyckte, det var, 
som om någon gått på honom, för han kände stövelklackarna. 
Men en kväll tog han in ett stort vattenkar ock satte utmed sän-
gen. När hon sen kom på natten, slog han till hänne, så hon föll 
ner i vattnet. Då tände han ett ljus ock skulle se, om han såg 
hänne, men han såg bara, att hon gått upp genom skorstenen, 
ock fjät på golvet som efter en katt. Men sen hade han aldrig 
ont av hänne. 

Karl Håkansson, Stålemara. 

Maran är en övernaturlig varelse, som en inte kan se, men 
en kan få känning av hänne på andra sätt. Hon säges komma 
till på det sättet, att en havande kvinna passar på att krypa 
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genom fosterhinnorna, då ett sto har fölat. Då slipper hon tidslo-
smärtor, men barnet blir en mara. Andra påstår, att maran upp-
kommer därigenom, att t. ex. en piga mördat sitt barn ock grävt 
ner det under ett golv eller dyl., utan att det blivit uppdagat. 
Då blir detta barn en mara, som inte lemnar husets folk någon 
ro om nätterna. 

Maran uppträder särskilt i stall, där rider hon hästarna 
genomsvetta ock flätar deras manar ock smörjer in flätorna med 
ett slags fett, så att de blir mycket svåra att lösa upp. Även 
mänskor får ibland känning av hänne. Det känns då som en 
tyngd över bröstet. En kan då knappt röra en lem eller andas 
ock plågas därför mycket. 

Det sägs att, när personer är ute sent, efter 10 på kvällen, 
så kan de ha maran med sig in, när de kommer in, ock då an-
faller hon dem, som förut varit inne. Ett medel att skydda sig 
för hänne skall vara att lägga armarna eller benen i kors, för 
då har hon inte makt att röra en. För att hindra hänne från 
att komma in i rummet, när en varit sent ute, skall en sätta 
käpp ock galoscher utanför. 

För att maran skall kunna komma in i ett rum, behövs det 
en om än aldrig så liten öppning. Men hon måste också till-
baka samma väg, som hon kommit in. Täpper en det hål, som 
hon kommit in genom, är hon alltså instängd. På en gård, där 
hon brukade rida hästarna, beslöt bonden att fånga hänne. Stallet 
var av sten, ock det fanns därför inget annat hål än hålet efter 
en knagg i dörren. En kväll, när hästarna började sparka ock 
frusta, passade bonden på att täppa hålet ock gick sen in ock 
lade sig. Nästa morgon gick han ner i stallet, ock då stod där 
en ung flicka från en gård i närheten. Från den dagen blev 
flickan befriad från att vara mara, för tas en mara på bar gär-
ning, blir hon förlöst. 

På ett annat ställe, där maran brukade rida hästarna, be-
slöt en av drängarna att ge hänne, vad hon behövde. Han sli-
pade därför en lie ock band fast den med äggen vänd uppåt på 
ryggen av en av hästarna. När han om morgonen kom ut i 
stallet, hittade han husbondens hustru svårt sönderskuren. Hon 
hade således varit mara, utan att någon vetat av det. 

På ett ställe brukade en av drängarna svårt ridas av maran. 
Detta berättade han för sina kamrater. En av dem rådde honom 
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då att nästa gång, då han blev riden, säga: »Låt mig få vara i 
fred hädanefter, din leda markatta!» Inte långt därefter gjorde 
han detta, ock med detsamma vart han fri. Men bredvid honom 
stod en av tjänsteflickorna ock tackade honom för vad han sagt, 
för nu var hon fri från att längre vara mara. 

Oskar Nilsson, Hetteboda. 

Maran är ett andeväsen, som kan uppträda i olika skepnader, 
dels som katt, dels som hund ock även i form av andra djur. 
Hon kan skapa om sig hur som hälst. Det finns mänga berättel-
ser om hänne. 

När en person kördes till graven, hände det att, när de hade 
kört ett stycke, hästarna blev så svetta, att skummet flöt av dem 
ock de vägrade att gå längre. Men eftersom de bara hade en 
liten bit till kyrkogården, fick kusken dem med jälp av piskan 
att gå fram. Han anade emellertid oråd, ock när han kommit • 
fram, tog han av betslen på hästarna ock spottade tre gånger 
genom dem. Då övergav maran genast hästarna, men i stället 
överföll hon kusken, så att han tog till att skrika ock jämra 
sig ock kunde inte stå still, utan började hoppa ock regera som 
en galning. I detsamma kom prästen, han blev mycket bestört, 
när han fick se karlen. Han frågade de närvarande, vad det 
var fatt med honom. När de talade om, hur det gått till, för-
stod han, vad det var, ock läste några ord ur bibeln. Då blev 
en katt genast synlig utefter kyrkogårdsmuren. Den, sades det, 
var maran. 

Även när folk sover, kan hon infinna sig. De sovande ger 
då ett smackande ljud ifrån sig. Detta brukar avjälpas genom att 
någon annan i rummet ropar dem vid namn, då överger hon dem. 

En flicka hade mycket ont av maran. Hon fick aldrig sova 
om nätterna, för så snart det blev midnatt, infann hon sig ock 
hanterade hänne, så att hon var alldeles utmattad på morgonen. 
På grund härav kunde hon ej orka att vara uppe om dagarna 
häller, utan måste ständigt ligga till sängs. Till slut hittade de 
på råd: de stoppade upp kläder, som liknade en mänska, ock 
la dem i sängen, där flickan brukade ligga. Vid midnatt kom 
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maran ock började rida figuren, men märkte skillnaden, gav från 
sig några konstiga ljud ock försvann för att ej mer komma. 

August Oredason, Hasselstad. 

Maran är osynlig ock kan gå genom lyckta dörrar. Om en 
hänger två döda skator över hästens rygg, vågar hon inte rida 
honom. 

Gottfrid Petersson, Signemåla. 

En del mänskor blir om nätterna förvandlade till maror. 
Det påstås, att de blivit sådana därigenom, att deras mödrar, när 
de var havande, krupit genom en sele. 

Maran rider hästar om nätterna, så att de blir utmattade 
ock genomsvetta, ock flätar deras man i flätor. Hon rider också 
mänskor ock sätter sig då på bröstet, så att de nästan kvävs. 
Reser en sig då upp, går hon bort för tillfället;-  men en får inte 
lägga sig mer den natten, för då kommer hon igän, ock då kan 
hon vara omöjlig att få bort för rästen av natten. För att slippa 
marans besök i stallet, hänger man där en död skata eller en 
lie över hästen eller på andra ställen, där hon brukar hålla till. 

Det berättas, att maran jämt brukade rida en häst, så att 
den var alldeles genomsvett, när ägaren kom ner i stallet om 
mornarna. Han hängde då en lie över hästen. Nästa morgon 
var han själv sönderskuren ock illa tilltygad på sin bak. Han 
förstod då, att det var han själv som var mara om nätterna ock 
som hade ridit över lien. 

En person hade ofta besök av maran ock kunde inte bli 
fri från häpne. På dörren fanns ett knagghål, varigenom maran 
gick in, ock han hörde, hur hon pep ock stönade, när hon kom. 
En natt, när hon kommit in, sprang han upp ock täppte till 
hålet. Då kunde hon inte komma ut, utan fick stanna till mor-
gonen. Den natten var han inte besvärad av maran, men han 
hörde, hur hon letade efter något hål att krypa ut genom. När 
det blev dager, var det en ung kvinna i rummet i stället för 
maran. Hon stannade kvar i huset ock blev gift med den, hon 
förut plågat. Flere år bodde de lyckliga tillsammans. Varje 
kväll såg mannen till, att hålet i dörren var tilltäppt. En kväll 
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glömde han det, ock på natten blev hustrun åter mara, flög ut 
genom hålet ock kom aldrig tillbaka. 

En jägare var tidigt en morgon på jakt, innan det dagats. 
Han fick då se en skata ock sköt hänne, men i stället för 
-skata damp en gammal kärring ner från trädet. Hon var mara, 
men hade varit ute i skatskepnad, för maran kan använda många 
olika skepnader. 

Evald Bondeson, Ragnabo. 

Maran är en mänska, som blivit sådan genom att hännes 
mor som havande krupit genom fosterhinnorna hos ett sto, tör 
att undvika eftervärkarna vid förlossningen. En kan skydda 
hästarna från att ridas av maran genom att hänga en almanacka 
eller en död skata över hästarna. En kan också sätta upp skarpa 
ilar över hästen, så att maran skär ijäl sig. 

August Karlsson, Björketorp. 

Maran är en varelse som har förmågan att osynlig färdas 
fram. Det berättas, att förr i världen havande kvinnor, som 
ville ha lätt att föda barn, skulle krypa genom en »fölhamme». 
Det första barnet, hon sedan fick, blev en mara. 

Det var en gång en man ock en kvinna som bärgade hö 
Så sade mannen till hänne: »Om något besynnerligt kommer, så 
bara slå med tjugskaftet, men stick inte!» Sen gick han av-
sides. Bäst det var, kom en besynnerlig karl mot hänne ock 
ville fördärva hänne. Hon slog av alla krafter ock redde sig 
också. En stund därefter kom mannen ock var blodig. 

Henry Jönsson, Östra Hult. 

På en bondgård trodde bonden, att maran red hans hästar, 
för håret var avskavet på ryggen på dem. Han fann på råd 
ock band en lie på ena hästens rygg med äggen uppåt. Nästa 
morgon, när han kom i stallet, fick han emellertid se sin egen 
hustru liggande död, ijälskuren av lien. 

Ett annat sätt att fri hästarna för maran var att hänga en 
död skata eller en gammal almanacka i stallet. 

40-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 



602 
	

C. W. VON SYDOW 

En gång hände det, att när en dräng skulle gå in i stallet, 
det var någonting som kryste honom, så att han föll till golvet 
ock blev liggande där. När det dröjt en stund, undrade hus-
bonden, varför han inte stängde till dörrarna, ock gick därför 
dit. Då fick han se drängen liggande på golvet ock bar in 
honom. Efter några veckor var drängen oppe igän, men det 
dröjde länge, innan han blev kry igän. 

Fredrik Collin, Skärrgöl. 

Maran påstås flyga omkring i luften, ock hännes tillkomst 
förklaras på olika sätt. Somliga säger, att när flickor, som inte 
blivit gifta, dör, blir de maror ock flyger omkring i luften ock 
skriker: heeeeeerana, heeeeeerana. Andra säger, att om en ha-
vande kvinna kryper genom en fölaham, skall hon få lätt för 
att föda barnet, men det är en mara, om det är en flicka, eller 
en varulv, om det blir en pojke. 

En mara brukade besöka en pojke genom ett litet hål i 
fönsterblyet. När det tätades, kom hon inte ut, utan när pojken 
vaknade om morgonen låg en ung vacker flicka hos honom. 
Han gifte sig med hänne. Men en gång medan de låg, sa han: 
»Tror du inte, jag vet, varifrån du är kommen? Du är kommen 
från England.» I ett sus flög hon från honom. Han reste då 
till England ock sökte upp hänne, ock sen hade de många barn 
tillsammans. 

Maran brukar också rida hästar svetta ock trötta om nätterna 
ock fläta deras manar. Ett bra medel att hindra detta är att 
spika upp en död fågel mellan hästarna. Eller också kan en 
ta svansen av ett fäkreatur, när en slaktar det, ock spika upp 
mellan dem. Då skall hon inte ha någon makt över dem. 

Fritz Larsson, Stiby. 

Maran tros tillkomma så, att nygifta kvinnor, som är rädda 
för sin första barnsäng, kryper genom en fölhanin, d. v. s. 
fosterhinnan omkring fölet. Men till gengäld blir barnet en 
mara, om det är en flicka. Kan en fånga hänne, blir hon den 
hon är, tils den som fångat hänne visar hänne, varifrån hon 
kommit. 
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I Urshults socken i Småland bodde en bonde, som hade 
många hästar. De brukade vara oroliga om nätterna ock vita 
av skum på mornarna. Han förstod, att det var maran som 
brukade rida dem, ock beslöt fånga hänne. Han stoppade till 
alla hål, som fanns i väggarna, utom ett, ock det gjorde han 
en passande plugg till. På kvällen ställde han sig på lur. Rätt 
vad det var, hörde han, att någon red på hästarna. Kvickt satte 
han pinnen i hålet ock lade sig sen att sova. När han vaknade, 
var det full dager, ock bredvid honom stod en så vacker kvinna, 
att han aldrig sett någon vackrare. Han behövde just en piga 
ock beslöt sig för att anta maran. Han blev snart så kär 
i hänne, att han begärde hänne till hustru. De gifte sig ock 
levde i ett lyckligt äktenskap ock fick ett barn. En dag reste 
bonden till staden ock kom drucken hem. Hustrun började då 
gräla på honom. Bonden blev häftig ock sade, att hon skulle 
sköta sig själv, eljes skulle han visa, varifrån hon var kommen. 
Han drog nu ut pinnen från hålet ock sade: »Därifrån är du 
kommen.» Med detsamma försvann hon genom hålet, ock han 
återsåg hänne aldrig mera. 

Frans Åkesson, Hitggatorp. 

En kan hindra maran att komma in genom dörren, om en 
borrar ett hål i tröskeln ock där stoppar ned en orm ock ett 
stycke vättasilver. Hålet måste sen noga fyllas igän. 

Det är inte alltid maran rider hästarna. Stundom flätar 
hon egendomliga »knyltror» i manen på dem. Hästar som har 
sådana flätor trivs bra ock håller sig släta ock blanka, men löser 
en upp flätorna, vantrivs de. 

Maran kan också rida mänskor ock kallas då för lillnisse. 
Denne kommer under en persons sömn. Den känns alltid först 
vid fötterna. Så går den sakta fram ock lägger sig på den 
sovandes bröst. Det känns mycket smärtsamt, personen förmår 
inte vrida sig eller tala. Märker någon hans belägenhet ock 
ropar honom i namn, försvinner otyget. 

Om den som har lillnisse, innan han gir till sängs, sätter 
sina skor så, att hälarna är vända åt sängen, förmår lillnisse 
inte komma upp i bädden. 
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Ett annat skyddsmedel, som är bra för såväl mänskor som 
hästar, är att i ett band av bast kring halsen bära vitterlök, 
vättasilver, vitt ormben ock ändalöst trä. 

Karl Andersson, Kornstorp. 

Nu känner en inte mycket till maran. Vad en vet om hänne 
är blott, vad de gamla berättat om hänne. Hon kan uppträda 
dels som katt, dels som mänska. I förra fallet är det huvud-
sakligen djuren hon plågar. Djuren blev överansträngda ock 
genomsvetta genom den börda, denna katt skulle kunna åsätta 
dem. Detta djurväsen flätar till manen på hästar. 

Förr i tiden fanns det också människor som kunde vara 
maror. Var det en kvinna, kallades hon mara; men var det en 
man, kallades han varulv. 

På en gård var det en dräng ock en piga. Pigan var mara, 
ock detta berodde på hänues föräldrar. Drängen hade flera 
gånger överfallits av en okänd varelse, ock han misstänkte pigan 
ock beslöt fånga maran en gång. När de höll på med höbärg-
ningen, överfölls drängen plötsligt av maran, men eftersom han 
hade hötjugan i hand, fattade han mod ock sade: »Nu ska du 
få, din förbanskande mara!» Maran blev då mänska, ock då befanns 
det, att det var pigan som varit mara. Hon svarade honom 
genast: »Tack skall du ha, för att du har frälst mig ifrån denna 
omänskliga plågan!» Det var uttrycket »mara» som skulle ha 
frälst pigan från den övernaturliga plågan. 

Viktor Andersson, Tör.neryd. 

Maran är en kvinnlig person, som kan färdas osynlig. 
Rännes mor har krupit genom sele eller genom ett föls foster-
hinnor. 

Maran brukade rida hästarna genomsvetta. Eller också knöt 
hon så många knutar å bindslena, att hästarna omöjligt kunde 
lösas, med mindre än att en skar av bindslena. 

Till skydd mot maran upphängdes i stallet en död skata 
eller uggla eller en skarpslipad lie. 

Alfred Eriksson, Dalandsholt. 
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Maran ser ut som en stor katt, menar somliga. Om nätterna 
är bon ute ock överfaller såväl mänskor som djur. Andra me-
nar, att maran är en mänska, som svurit bort sig till den onde 
ock efter sin död blivit förvandlad till mara. 

En bonde hade många hästar. Om mornarna, när kusken 
kom ut i stallet, märkte han, att den största hästen alltid var 
svett ock trött. Ofta var svansen flätad, ock det troddes, att 
maran hade gjort det, för ingen visste, att kusken var sömn-
gångare. Husbonden tyckte, att det var synd om djuret, ock 
beslöt att göra något för saken. En kväll slipade han en lie 
ock spikade fast den i ingången till stallet. Om morgonen, när 
bonden kom ut, stod drängen mot lien med nästan avhugget 
huvud. Det var han som hade varit mara. 

Emil Svensson, Östra Hult. 

Ibland händer det, bäst en är ute ock »våstas», att en kan 
få något tungt på lasset, så att hästarna knappt orkar dra, ock 
då kan en vara säker om att en har maran på lasset. En kan 
då slippa hänne, om en går fram ock tittar hästen inunder 
luggen; men en får akta sig, för en kan då lätt få sig en »örna-
vånglare», så det känns. 

Ibland rider maran hästarna i stallet, så de är alldeles 
svettiga om mornarna. För att bli av med hänne kan en då 
hänga en tallrisruska eller en död skata på stalldörren, för när 
maran får se den, rider hon bort på den ock kommer aldrig 
tillbaka. 

En bonde bad sin dräng sitta på en häst en natt för att 
vakta mot maran. När bonden kom in, satt drängen på en 
spiltbalk, ock hästarna var svettridna. 

Axel Olsson, Lyckeby. 
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Brödrahalla. 
En småländsk runsten ock en folksägen. 

Av OTTO VON FRIESEN. 

Icke fullt en fjärdedels 
gård i Refteles socken ock 

mil öster om Ölmestads gästgivar-
Västbo härad, omkring 9 mil ssv. 

om Jönköping, höjer sig 
en tämligen brant, ur-
sprungligen nästan rund 
gruskulle av ett par 
hundra meters genom-
skärning över den här 
i trakten eljest ganska 
plana marken. Kullen 
är belägen omedelbart 
norr om den punkt, där 
landsvägen mellan Ref-
teles ock Bredaryds kyr-
kor löper in emot ock 
berör järnvägen mellan 
Halmstad ock Nässjö. 
I kullens södra ända 
har man sedan gammalt 
haft ett grustag, ock väl-
diga massor sten ock 
grus ha särskilt under 
järnvägsbygget på 1870-
talet ock möjligen också 
senare bortförts, vadan 
en stor del av den ur-

haktad. Detta måste i hög grad be-
med den plats eller en av de platser, 
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Fig. 1. Vetstbo hd. 

sprungliga åsen nu är bortse 
klagas, ty vi ha här att göra 
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där västboarne samlades till ting i gamla dagar. Det nuvarande 
tingshuset är beläget något mer än en fjärdingsväg längre 
västerut vid Refteles järnvägsstation, men ännu står det gamla 
tingshuset öster om gästgivargården som en fingervisning om 
att tingsplatsen en gång legat österut från Ölmestads by. 

De gamla i bygden känna sägner knutna till den ovan om-
talade gruskullen. De kalla den Brörehalla eller Brö(d)rahalla, 
ock ett torp, som ligger uppe på backen, heter nu ömsom Brö(d)- 

1000 	 0000 .iiktreS 

Fig. 2. Reftele med ~väjd. 
Brödrahalla Sr den lilla kulle med en lägenhet på, som ligger strax norr om järnvägen, ut-

märkt med bokstaven B. 

rebo, Sannebo ock Kullen. Grustaget kallas allmänt Brörebo-
hålal. Det är uppenbart, att vi här ha att göra med samma 
plats, som i äldre urkunder ock arbeten kallas Brödrahalla 2. 
Ett fastebrev, utfärdat av domhavanden i Västbo Christian Cornelii- 

TUNELD8  talar om »torpet Brödrahalla». Så ock J. A. LAGERGREN 
i Antikv.-topogr. arkivet i Statens hist. museum samt DJURKLOU där-
sammastädes. 

Se t. ex. Tunelds  Sth. 1832, 3: 2, s. 883 ock Wieselgren, Ny 
Smålandsbeskrifning III, s. 132. 
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son den 8 juni 1598, meddelar, att tinget hålles »wid Brödra—
stene»1. Reftele ligger mitt i Västbo härad, ock i regeln har 
väl tinget hållits här, om det också, såsom STYFFE (Skand. under 
unionstiden2  s. 157) anger, stundom varit förlagt till andra orter 
som t. ex. Unnaryd (Undarit 1401). Även inom Reftele har 
platsen något växlat: utom från Brödrahalla utgivas brev också 
från Thingstadh, som skall vara identiskt med ett likabenämt 
torp under Väboholm (enl. Wieselgren a. a., s. 81). Väboholm är 
beläget en halv mil väster om Brödrahalla. Men att åsen vid 
Brödrahalla redan i forntiden använts till tingsplats, därför 
synes den omständigheten tala, att två runstenar — såsom vi 
nedan skola finna — blivit här resta fjärran från människo-
boningar. 

Äldre personer i Ölmestads by erinra sig ännu, att i deras 
barndom, innan ännu järnvägen (på 1870-talet) drogs fram ge-
nom åsen, överst på dennas krön stodo två jordfasta, stora ock 
flata stenar, lutande mot varandra. Stenarna voro starkt moss-
belupna, så att det är lätt förklarligt, att man ej iakttagit några 
ristningar på dem; men några gamla trodde sig ha hört av 

'sina fäder, att det skulle finnas: någon slags inskrift på den 
ena eller kanske på båda stenarna. Två »resestenar» omtalas 
också av TIINELD, J. H. VALLMAN (mskr. i Statens hist. museum> 
ock WIESELGREN. Den förstnämnde säger, att de »kanske varit 
runstenar, ehuru inga runor därpå synas»; enligt WIESELGREN 
»påstår man, att de äro runstenar med otydliga runor». Sanno-
likt är det dessa stenar som åsyftas av ROGBERG ock RUDA i 
Hist. Beskrifning om Småland s. 576: »Wid Gästgifwaregården 
Ölmestad äro 2:ne runstenar, men runorna så utnötte, att de ej 
kunna utredas». 

Om monumentets utseende i början på 1800-talet ger Jecon 
ADLERBETH (mskr. i Statens hist. museum, närmare citat nedan 
s. 611 n.) den upplysningen, att det bestod av »två, tre alnar från 
varandra resta stenar, av vilka en är 3 alnar hög, men den 
andre, fordom av samma höjd, nu betydligen förminskad, sedan 

1) Jag känner brevet genom en avskrift, som ställts till mitt för-
fogande av den kände fornvännen ock fornforskaren konduktör F. J. E.. 
ENESTRÖM i Gislaved. Härför, liksom för den mångahanda jälp, han,  
leranat mig för den undersökning, som här offentliggöres, ber jag att få. 
till honom uttala mitt förbindliga tack. 
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en från dess övre hörn i sned riktning remnad trekant nedfallit 
till jorden». 

Sägnerna i orten om runstenarna föranledde år 1906 konduk-
tör F. J. E. ENESTRÖM att anställa en undersökning i Brödrabo-
håla. Det vore ju möjligt, att stenarna rasat ned i hålan ock 
blivit liggande, trots det att veterligt en mängd andra blivit 
bortförda ock nedlagda i järnvägslinjen. Efter långvarigt ock 

Fig. 3. Brödrahallastenen från framsidan. 

mödosamt sökande påträffade hr ENESTRÖM värkligen en runsten-, 
som visserligen var starkt skadad. Den andra stenen har hr E. 
senast i år förgäves eftersökt. Hr E:s nitiska efterforskningar 
äro desto mer beröm värda, som de varit förenade med icke 
obetydliga personliga uppoffringar. Det återfunna runstens-
stycket har igänkänts såsom tillhörande en av de på åsen resta 
stenarna av en trovärdig person, änkan Johanna Lorentzson, 
vilken som barn ofta lekt på platsen, där de en gång stodo. 
Fragmentet är genom hr E:s försorg nu rest på en väl skyddad 
plats i det numera skogbeväxta ock övergivna grustaget strax 



610 
	

OTTO VON FRIEgEN 

norr om järnvägen ock öster om den lilla väg, som från lands-
vägen leder upp till torpet Brödrabo. 

Den sålunda återfunna runstenen har dessvärre icke i äldre 
tid blivit undersökt av runforskare, ock någon tidigare läsning 
av den är mig icke bekant'. Jag har själv två gånger varit i 
tillfälle att undersöka den, båda gångerna beledsagad av hr 
ENESTRÖM: första gången den 17 dec. 1906, andra gången den 

Fig. 4. Brödrahallastenen sedd från högra sidan. 

12 aug. 1911. Vid sistnämnda tillfälle fotograferade jag stenen 
efter att ha på vanligt sätt fyllt i de säkert huggna run-
dragen med i vatten upplöst slammad krita. Vidstående bild 
är en reproduktion av den erhållna fotografien. 

Stenen består av en mörk, flagrande bärgart ock är i sitt 
nuvarande skick 1 m. 65 cm. bred ock 1 m. 20 cm. hög. 

1) Den läsning, som återges• i den »Smålandsbeskrifning», som ut-
ges av Nya Växiöbladet, Jönköpings län s. 625, härleder sig sannolikt 
från mitt första besök vid stenen. 
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Runor äro anbragta dels på ena flatsidan (A), dels på ena 
överkanten (B). 

I inskriftens början, som vidtar i stenens nedre vänstra hörn, kunna 
en, möjligen flera runor saknas. Alltså: 

[? . . .] rul i2  fes + 4  r[is]j» + stin + bana + eftie + s[uin?] 
auk [iski16] suni • sina x tua7  
[hialpi + 	+ selu L÷] pi[Ra] 

Möjligen 1: runans nedre del är avflagrad, men att dömma av 
spåren i den under flagringen liggande stenytan är det snarast u. 

Att dömma av denna runas närhet till den följande kan här 
knappast ha stått 1. Däremot talar också, att något spår av bistav ej 
finns på den smala oskadade stenyta, som finns kvar omedelbart ovanför 
huvudstaven. 

Spåren av bistavarna synas i den flagrade stenytan såsom ned-
sänkningar. 

Av skiljetecknet synas svaga spår. 
Mellan r ock i tyckas endast två runor kunna ha fått plats. 
Runspåren tala snarast för att läsa iskil, men det är osäkert. 
Nedre delen av huvudstaven är bortslagen. 

I översättning lyder sålunda inskriften: 
Torlev (eller Rolf) reste denna sten till minne av S(ven?) 

ock Eskil(?), sina båda söner. 
Ristningen torde böra hänföras till tiden 1025-1050. 

Av vad som hittils meddelats är det sålunda klart, att tings-
platsen fått sitt namn — Brödrahalla — efter de båda stenar, 
som en gång stodo resta på backens krön: hall är nämligen 
den småländska beteckningen för en större flat ock jämn, jäm-
förelsevis tunn sten. Vi äga till yttermera visso från senare tid 
direkta vittnesbörd om att själva stenarna burit namnet brödra-
halla. Antikv.-topografiska arkivet i Statens historiska museum 
innehåller efter J. II. VALLMANS resebeskrivning en notis om 
»två uppreste stenar vid Ölmestads by, kallade Brödrahallar», 
ock en handskrift av, JACOB ADLBRBETII, som förvaras i Statens 
hist. museum, meddelar: »Brödrahallar kallas tvenne 1/4  mil 
öster om Ölmestads gästgifvaregård — — resta stenar» (1820-
eller 1830-talet)'. Att Brödrahalla ännu på 1500-talet var 

1) Mskr. i kapsel märkt: Arkeologi. Anteckningar af J. ÄDLERBETH. 
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appellativum, framgår därav att ordet då finnes utbytt mot syno-
nymet brödrastene ock tingsstället anges som »widh brödra-
stena». Betydelsen av detta ord kan knappast vara mer än en: 
brödernas stenar. 

Ortsägnen känner också förklaringen till denna benämning. 
Det berättas nämligen — sägnen är enligt konduktör ENESTRÖM 
känd både i Västbo ock Östbo härader — att i den grå forn-
tiden två bröder blivit spådda, att de en gång skulle döda var-
andra. För att denna fruktansvärda spådom ej skulle gå i upp-
fyllelse, sända föräldrarna sina söner att uppfostras på vitt 
skilda orter. Åldrade återvände de till hembygden ock möttes 
på tingsplatsen utan att känna igän varandra. De båda främ-
lingarna åtföljdes av var sin hund. Hundarna råkade i slags-
mål, ock snart voro också deras härrar invecklade i ett envig, 
som blev bådas deras bane. Fallna igänkänna de varandra, 
ock till deras minne resa anhöriga på tingsplatsen de båda 
stenarna. Den utmärkte kännaren av småländsk odling ock folk-
tradition, intendenten P. G. WISTRAND, har för 30 år sedan (juli 
1880), såsom han haft vänligheten meddela mig, i Reftele upp-
tecknat sägnen sålunda: »En trollpacka hade förutsagt en rådder 
[havande] kvinna, att hon gick med tvillingar, gossebarn, ock 
att dessa, om de fingo leva, skulle bliva varandras banemän. 
Pojkarna kommo till världen, men kunde aldrig draga jämt, 
varför deras föräldrar, som fruktade, att spådomen skulle slå in, 
skickade dem åt var sitt håll långt bort i främmande land. 
Efter många år återvände de» etc. (fortsättningen överens-
stämmer med ovan återgivna version). 

Sägnen finnes omnämnd i äldre källor. WIESELGREN a. st. 
berättar den sålunda: »Två stora rese-, man påstår också run-
stenar med otydliga runor jämte stora vägen påstås utmärka, 
att två bröder där mördat varandra, om vilka var spått, då de 
voro barn, att så skulle gå, varför de åtskildes späda, men å 
tinget möttes, ock dräpte de varandra utan att känna sin släkt-
skap.» ALLvIN, Beskrifn. öfver Västbo hcj, Jönk. 1846, s. 96 not 
ger några detaljer till: »Sagan förmäler, att som en följd av 
en spådom, det bröderne skulle bliva varandras banemän, de 
företog° sig att bo i långt avskilda länder, men att ödet icke 
dess mindre förde dem här tillsamman. Deras förut stövande 
hundar träffas först ock börja striden; drängarna löpa till för 
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att emellan hundarna återställa freden, men råka själva i slags-
mål, vilket slutligen övergick till de för varandra okände brö-
derne ock slutar med bådas fall.» Att traditionen om Brödra-
halla nu lever ute bland folket i den form, vari den ovan med-
delats, kan möjligen bero på uppfriskning från de senast citerade, 
åtminstone i Västbo välbekanta Smålandsbeskrivningarna. Det 
finns nämligen en omständighet som tyder på att traditionen 
på 1870-talet åtminstone ställvis var i utdöende. J. A. LAGER-
GREN skildrar i en berättelse till Vitterhetsakademien av 
1876 (i Antikv.-topogr. arkivet) omständigheterna vid bröder-
nas tragiska slut väsentligen annorlunda. Enligt hans sages-
mans uppgift skulle bröderna ha kommit i tvist om en gård, 
som låg på eller intill tingskullen, varvid den ene brodern 
slog ijäl den andre ock till straff härför samma dag dödades 
av Godfar (åskan). Tydligen hade åtminstone LAGERGRENS med-
delare glömt det värkliga skälet till brödernas strid, han 
eller äldre berättare — ock så har enviget motiverats på ett 
nytt sätt. Ty att den först återgivna relationen är den ur-
sprungligare av de två, framgår med visshet därav, att den är 
känd ända från 1500-talet. OLM:7S MAGNUS (»De gentibus septen-
trionalibus lib. I, cap. 31) syftar tydligen på Brödrahalla med,  
följande 'berättelse (jag återger den efter Mikaelisgillets nya 
svenska översättning s. 69): »I södra delen av Göta rike finnas 
tvänne över ett brödrapar resta minnesstenar, av hög ålder ock 
ännu i dag mycket omtalade: dessa bröder hade nämligen, då 
de ännu knappt lemnat ungdomsåren, fått sig av spåmän förut-
sagt, att de skulle komma att dräpa varandra. Fasande för ett 
sådant olycksöde ock för att undvika dess uppfyllelse beslöto de 
att ständigt leva i främmande land ock styrde kosan åt skilda 
håll till avlägsna delar av jorden. Men när ålderdomen in-
ställde sig ock krafterna avtogo, återvände de till sitt fädernes-
land, menande var för sig, att efter förloppet av en så lång tid 
den andre brodern vore död ock den ödesdigra spådomen således 
-utan värkan. Men utgången blev en annan, ock ödet skapade 
sig en utväg. Ty när de båda gamla männen utan att känna 
varandra sammanträffat några mil ifrån staden Jönköping, där 
de, efter att ha hälsat varandra, för en stund slogo sig ned för 
att vila ut i en talldunge vid stora landsvägen, kommo deras 
hundar i slagsmål ock därpå de själva i ordväxling, varpå de 
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råkade i handgemäng ock tillfogade varandra sår, av vilka de 
dogo, sedan de dock under dödskampen igänkänt varandra. 
Så förtäljer sagan enligt de gamle, utan att man dock vill gå 
i god för den. Omkring nämnda plats ses stora högar av ota-
liga stenar, sammanförda av förbiresande folk, som utan vidare 
omständigheter kastat dit dem. Det är nämligen en plägsed 
hos detta folk, att resande, som passera förbi märkliga ställen, 
där under ock järtecken inträffat, kasta en hop stenar dit, detta 
till äventyrs av det skäl, att man under en from förevändning 
vill hålla de steniga vägarna rena ock fria, eller ock av någon 
annan hederlig anledning.» 

Så OLAUS MAGNUS. Det är ju uppenbart, att han åsyftar 
Brödrahalla, ock det är ju påfallande, hur nära hans återgivande 
av sägnen sammanfaller med den ännu levande folktraditionen. 
Tänkbart är nu visserligen, att en lärd präst i trakten under 
studiet av OLAUS MAGNUS gjort samma kombination av minnes-
märkets namn ock den av OLAUS återgivna sägnen som vi ock 
sålunda givit sagan ny livskraft. Men denna möjlighet berör 
ju på intet sätt vissheten om att sägnen varit knuten till vården 
redan i slutet av medeltiden. Ock vilka anor har den? Ännu 
i slutet av medeltiden var runkunskapen så 'levande på tradi-
tionens väg, att man säkerligen utan svårighet kunnat `tolk.a. en 
inskrift med så pass enkelt ordförråd, som den här ifrågavarande 
har. Man stavade ut, att stenen var rest av en fader över hans 
två söner, ock så fyllde fantasien i denna torftiga ram med de 
romantiska detaljerna. Men redan dessas art talar delvis mot 
ett dylikt antagande. Har OLAUS riktigt återgivit folksägnen 
så äro de båda bröderna åldrige män, när de återvända, ock då 
är det ju föga sannolikhet för att deras far ännu skulle vara i 
livet ock resa vården över dem. Vågar man bygga på denna 
detalj, har traditionen redan omkring 1500 sålunda lemnat in-
skriftens stöd ock går följaktligen längre tillbaka i tiden. Själva 
sägnen synes vara ganska ensam i sitt slag ock är icke mig 
veterligen knuten till någon annan plats i Småland eller annor-
städes. Intendenten P. G. WISTRAND erinrar mig visserligen om att 
motivet i folkvisan Geijer-Afzelius nr 84, »Per Tyrssons döttrar i 
Vänge»,  är lokaliserat bland annat till gården Geraryd i Hinne- 

1) Bergströms upplaga s. 380. 
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ryds sn, Småland: tre bröder dra i sin ungdom bort ock slå sig 
på röveri, överfalla ock döda sina tre systrar julnatten ock 
dödas till straff härför av fadern, som ej igänkänner dem som 
sina söner'. Men motivet är ju i Brödrahallasägnen väsentligen ett 
annat. Själva uppränningen till de båda brödernas envig, de 
kämpande hundarna, är också originell. Det synes mig så-
lunda vara flera omständigheter som tala för att sägnens kärna 
är en faktisk händelse ock att traditionen bevarat minnet av 
att de båda stenarna vore resta till minne av två bröder, som 
omedvetna om sitt blodsband dödat varandra, en för det forn-
tida åskådningssättet om möjligt ännu ohyggligare tilldragelse, 
än vad den är för vårt. Det högtragiska i det ömsesidiga 
broderdråpet har i folkminnet kvarhållit händelsen. Naturligtvis 
har fantasien under århundradenas lopp slagit sitt inslag i 
berättelsen om det faktiska förloppet. Nytillkommen dikt är 
sålunda tydligen förutsägelsen av det hotande ödet. Dikt är 
också, att bröderna återvände hem först på sin höga ålderdom. 
Det visar den omständigheten, att deras fader reser vården 
över dem. 

Skulle man med stöd av sägnen, inskriften ock vad vi 
veta om förhållandena i Småland under vikingatiden våga en 
gissning om hur händelsen i själva värket tillgått, kan man 
tänka sig denna på följande sätt: De båda bröderna — söner 
till en Finnhedsbo från Västbo härad — ha i unga år begivit 
sig ut i världen för att söka en utkomst, som den magra ock 
primitivt brukade västbojorden ej kunde skänka dem hemma. 
De gjorde som så många andra Finnhedsbor under vikingatiden, 
de togo värvning hos hövdingar, som behövde stridbart folk. 
Från 1000-talet ha vi en rad av småländska runstenar, som tala 
om män, som varit i England, i österväg ock i Grekland. För-
hållandevis äro sådana urkunder talrikare i Småland än i något 
annat landskap. Då som nu tvingade naturförhållandena små-
ländingarna att söka sin utkomst helt eller delvis i främmande 
land. Bröderna, som kanske efter ålder lemnat landet på olika 
tider, ha vänt sig åt olika håll. I skilda kulturkretsar ha de 
år, som mogna en yngling till man ock ofta vålla även en stark 
förändring i en persons yttre utseende, ännu mer gjort sig 

1) Jfr Sv. folkvisor II. s. 330. 
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gällande. Bröderna vända åter till hembygden, troligen på olika 
tider. Den ene har redan vistats hemma en längre eller kortare 
tid. Far ock son draga som andra bygdens män på rätt tings-
tid till Ödhnizstadha (Ölmestad). Sonen träffar där bl. a. en 
främling, som just vid denna tid återvänder från utlandet. Ge-
nom sina hundar råka de båda männen i strid ock fälla var-
andra. Främlingen ger sig till känna eller igänkännes, ock 
fadern reser på den plats, där sorgespelet tilldragit sig, på tings-
stället, där Västboarna tid efter annan samlades till rättskip-
ning, överläggning ock varubyte, en vård bestående av två 
stenar, den ena säkert ock förmodligen också den andra ristad 
med runor. Stenarna fingo av folket namnet brödrahalla 'brö-
dernas stenar', ett namn som i sin mån bidragit till hugfästande 
av den tilldragelse, som föranlett deras resning. 

Om, såsom icke synes osannolikt, de båda brödrastenarna 
faktiskt äro resta över två bröder, som dödat varandra, ha vi 
här ett tämligen enastående fall, där folksägnen lemnar oss 
historisk upplysning om personer, som nämnas på en runsten. 



Det evigt grönskande trädet 
vid Uppsala hednatämpel. 

Av L. FR. LÄFFLER, Djursholm. 

Det bekanta stället hos ADAMUS BREMENSIS, Deseriptio in-
sularum Aquilonis, skolion 134 (Gesta Flammarburgensis eccle-
siae pontificum IV: 28), lyder sålunda: 

Prope illud templum est arbor maxima late ramos extendens, 
semper viridis in hieme et aestate; cuius illa generis sit, nemo 
scit. Ibi etiam est fons, ubi sacrificia paganorum solent exerceri 
et homo vivus immergi. Qui dum non invenitur, ratum erit 
votum populi. (Finnes i codices 5, 6, 8 b, 10; se LAPPENBERGS 
edition i Scriptores rer. german. in usum seholarum, Ed. altera.) 

Av skäl, som nedan skola framgå, medtagas här även de tre 
följande skolierna, 135-137: 

Catena aurea templum filad circurndat pendens supra 
domus fastigia ; lateque rutilans advenientibus, eo quod ipsum 
delubrum in planitie situm montes in circuitu habeat positas ad 
instar theatri. (Finnes även i codex 7.) 

Nuper autem rex Sueonum christianissimus Anunder, 
cum sacrilicium gentis statutum nollet demonibus offerre, de-
pulsus a regno, dicitur a conspeetu concilii gaudens abisse, quo-
niam dignus habebatur pro nornine Jesu Christi contumeliam 
pati. (Cod. 5, 6, 8 b.) 

Novem diebus commessationes et eiusmodi sacrificia 
celebrantur; unaquaque die offerunt hominem unum cum ceteris 
animalibus, ita ut per novem dies 72 fiant animalia quae offeruntur. 

41-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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Hoc sacrifieium tit circa aequinoctium vernale. (I samma cod. 
som schol. 135.) 

Det är det första skoliet, det som handlar om det evigt 
grönskande trädet (ock den heliga källan) vid Uppsala hedna-
tämpel, som här huvudsakligen skall bli föremål rör under-
sökning. 

Om detta ställe yttrar R. NYERUP, Wörterbuch und Sprache 
der Skand. Myth., Kopenhagen 1816, s. 128-9, följande: »Ohne 
Zweifel wird auf den Baum Ygdrasil und Urdr Brunnen in dem 
Scholion zu Adami Brem. Histor. eccles. . . . gezielt . . . .» 

Det framgår icke av dessa NYERUP'S ord, om han ansett, att 
trädet i Uppsala haft värklig existens, ehuru beskrivningen av det-
samma påvärkats från skildringarna av det nordiska världsträdet, 
eller om han ansett det vara på grundvalen av dessa uppdiktat. 

Det förra har antagligen varit meningen. Så uppfattas ock 
N:s mening i Lexicon Mythologieum till Arna-Magn2eanska utgåvan 
av Saemundar Edda, III: 863 (1828), där det heter, att enligt N. 
Uppsala-trädet »pro Ygdrasilli effigie fult habita». 

Litet längre fram i tiden finna vi J. E. THA ASEN i sin upp-
sats om Yggdrasils-myten (i Nord. Univ.-tidsskr. II: 3, s. 104, 1856) 
yttra sig som följer: »I dette Sted (scholion 134), som allerede 
Nyerup har gjort opmerksom paa, trpede gamle velbekjendte 
Hovedmerker paa Yggdrasil os imöde, dog med den Saeregen-
hed, at her staaer tillige ved Hovedtemplet et virkeligt Tre som 
et synligt Symbol paa 'det hellige Trae', der alene skues med 
Troens Ok.» Härtill gör förf, det egendomliga tillägget: »Man 
seer let, at Fortaelleren har vaeret ganske uvidende om Hoved-
trwet Yggdrasils Ask, og overfört de Egenskaber, som tillagdes 
den, paa Tempeltrfeet, det eneste, som han havde Tanke for», 
ock straxt längre fram: »At dette Tre, som symbolsk betegnede 
Yggdrasils Ask, selv var en Ask, maa anses for utvivlsomt .» 

En (anonym) författare i Quarterly Review 1863, Vol. 114, 
No. 227, säger (i en uppsats om »Sacred Trees and Flowers»), 
att Uppsala-trädet var »revereuced as representing Yggdrasil». 

Gå vi över till nyare författare, finna vi, att MULLENHOFF, 
Deutsche altertumskunde, V: 1, s. 104 (1883), uttalat liknande 
åsikter. Han säger: 

»Der heilige banat beim tempel von Upsala war nach 
Adams von Bremen beschreibung im scholion 134 völlig ein 
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abbild des weltbaums und vereinigte das bild des Mimameids 
und Yggdrasils in sich: 
Frope illud templum est arbor 	Ascr Yggdrasils, hann er ceztr 
tnaxima, 	 vita. Grimnism. 44. Askrinn 

er allra trea mestr ok beztr. 
Gylfag. 15.. 

late ramos extendens, 	limar hans dreifast um allan 
heim ok standa yfir himni. Gylf. 
Dat barr, er breiäask tim knd 
911 limar, Mimameiär heitir. 
FiQlsv. 19. 20. 

semper viridis in hieme et 	stendr in yfir oTcenn Uräar- 
-2estate; 	 brunni. Vsp. 18 A 19 B. 
-cuius illa generis sit, nemo seit. 	Dat mangi veit, af hverjum rö 

tum renn. 	
- 

FiQlsv. 20. 
ibi etiam est fons; ubi sacrifi-. 	Vsp. aao. und v. 13-15.» 

solent exerceri et homo 
vivus immergi. qui dum non 
invenitur (also wenn er ganz 
verschwindet in der tiefe), . . 

Det framgår ej tydligt av MOLLENHOFFS framställning, hur 
Tian tänkt sig förhållandet. Skall man förstå den så, att be,-
skrivaren av Uppsala-trädet låtit sin fantasi påvärkas av världs-
trädmyten ock samarbetat de olika traditioner, han därav kände. 
föl) sin beskrivning av det förra? Eller att i folktron ett slags 
sammansmältning av Uppsala-trädet med någon där gällande 
tradition om världsträdet, som i sig förenade de anförda sär-
skilda dragen därav, ägt rum? 

Denna MtiLLENHOFFS framställning blev av 5. BUGG i hans 
»Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse», s. 502 
*sista häft. tr. 1889) i åtskilliga punkter bemött — se här i det 
följande — dock så att han erkände, att Adams-skoliastens 
skildring »vistnok viser flere Ligheder med de norrone Digtes 
Skildring af Yggdrasels-Askens og af Mimetroeets Udseende». Hans 
slutord härom lyda: »Det er nu vistnok intet, som taler imod, 
at man har txnkt sig det hellige Tron ved Templet i Upsala 
som Afbillede af et himmelsk Tr2e. Men paa den anden Side 

1) Ordet paganorum är här överhoppat av M. 



620 	 L. FR. LÄFFLER 

man det fremhoeves, at der i de Ord, der er os meddelte om 
Tmet i Upsala, ingen bestemt Antydning er tu l Forestillingen 
om et Verdenstra9.» 

E. H. MEYER, German. Myth., Berlin 1891, s. 83, säger, att 
»der nlytische Wolkenbaum», vartill han för Yggdrasil, »hatte 
im Cultus seine irdischen Abbilder hej mehreren indogermani-
schen Völkern ... und im Norden, wie es scheint, im Tempel-
baum zu Upsala, als einen immergriinen, tiber einem Quell 
ragenden Baum, desgleichen man nicht kannte.» 

Utan hänsyn till BuaaEs, såsom jag sedan skall visa, väl-
grundade anmärkningar mot MeLLENHOFFS sammanställningar 
har H. SMOCK i sina »Studier i nordisk litteratur- och religions-
historia», 2 (1904), s. 172, fullständigt slutit sig till den MeLLEN-
ROFFSka framställningen, som han delvis återgivet* Han yttrar 
sig på följande sätt: »Att offerträdet i den religiösa traditionen 
identifierats med det mytiska världsträdet [det är myten om Ygg-
drasil som här åsyftas], kan ju förefalla egendomligt, men 
bestyrkes af en mycket god källa, nämligen af mäster Adams 
skoliast. Hans mycket fantastiska2  beskrifning af ofter-
trädet i Upsala är nämligen alldeles obestridligt 2  påvärkad 
af myten om världsträdet. Man behöfver blott jämföra SNORRES 
och hans ord: 

Skoliasten. 
Nära templet står ett det stör-
sta träd, 
som vidt utbreder sina gre-
nar, 

och är ständigt grönt under 
vinter och sommar. 
Ingen vet, af hvad slag det är. 

Där är en källa, hvarest offren 
pläga förrättas. 

Hans arbetes mera populära natur har emellertid medfört, att han 
inte citerar MOLLENETOFF ock för övrigt ej NYERUP häller. 

Nu spärrat. 
Det bör tilläggas (jfr citatet från MULLENHOFF här förut): ock 

äldre Eddans. 

Snorre. 
Asken är det största och bästa 
af alla träd. 
Dess grenar breda ut sig öfvet 
hela världen ock nå upp till 
himlen. 
Den står ständigt grön öfver 
Urdarbrunnen. 
Ingen vet, från hvilka rötter den 
stiger upp. 
(Om källan eller Urdarbrunnen 
se ofvan.)» 
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Vidare kan nämnas, att A. TrtämmEL, »Der german. Tempel»,. 
Leipzig 1909, s. 79 ock n. 2, anser uppgifterna hos ADAM ock 
»seinem scholiasten» om Uppsala täntpel, träd ock källa »stark 
mit mythischen vorstellungen verwoben» ock att de »erinnern 
stark an Walhall mit der unermesslich hohen, immergriinen esche 
Yggdrasils und dem heiligen Urdbrunnen». 

Slutligen bör erinras om nyare författare, som yttrat sig i 
denna riktning i dess yttersta konsekvenser, nämligen DANIEL 
BRUUN ock FINNUR Jörtssort, som (Aarb. f. nord. Oldkynd. 1909, 
s. 263-4) efter att ha anfört skoliets ord om källan ock trädet 
säga: »Adam vidste det altså ikke» — nämligen av vad slag 
trädet var — »men vi ved det; det trae, der her beskrives, er 
intet virkeligt tre, det er vor hvedervxrdige Yggdrasils ask, der 
netop i vore gamle digte beskrives nöjagtig, som Adam gör det; 
'den står stadig grön over Urds brönd' (Völuspa), og 'ingen ved, 
af hvilke rodder den vokser op', hedder det andetsteds. Adam 
har åbenbart misforstået sin hjemmelsmand på dette punkt og 
trot, at der var tale om et virkeligt trm. Og formentlig er 
'kilden' af samme art; den er vist ikke andet end 'Urds brönd'» 
(se vidare här s. 628). 

En uppfattning alldeles motsatt den, för vilken nu redogjorts, 
har i nyare tider framställts av flera författare. 

WILHELM MANNHARDT har i sitt stora värk »Wald- und Feld-
kulte,2  (1904; 11874), s. 57, uttalat sig så som följer om uppgiften 
i Adams-skoliet 134: »Ist die Notiz tatsäehlich begrtindet, wo-

-för ein gleiehzeitiges Analogon aus Pommern spricht, so ist 
damit noch nicht bewiesen, wenn gleich sehr glaublieh, dass 
der Baum religiöse Bedeutung hatte. In diesem Palle scheint 
es jedoch weit nä,her zu liegen, in ihm den Vårdträd des Upsala-
hofs als ein Abbild des Universums zu vermuten. Nyerups 
Hypothese ist umzukehren. Es läge also nach unserer Aus-
legung bei Meister Adam ein Fingerzweig vor, dass im 11. Jahrh. 
neben dem Hause der Götter (ebenso wie neben dem Privathause) 
ein Vårdträd stand, womöglich neben einem Quell, in den man 
Gaben flit die Gottheit versenkte. Solehe Bäume aber waren 
nicht Nachbildungen, sondern Vorbilder des in norrönen und 
isländischen Liedern des 10. und 11. Jahrh. uns entgegentreten-
den Weltbaums.» 
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I det av MANNHARDT åberopade fallet från Pommern näm-
nes, att år 1124 fanns vid Stettin bredvid en till gudstjänstligt 
bruk tjänande byggnad quercus ingens et frondosa et fons-
subter eam amoenissimus, quam plebs simplex numinis 
alicujus inhabitatione sacram existimans magna ve-
neratione colebat o. s. v. Av det följande framgår, att trädet 
av folket ansågs som ett skyddsträd (det heter, att folket trott 
sig salvari ab illa). Om ett annat exempel på ett heligt träd. 
vid ett, här hedniskt, tämpel, SOM MANNHARDT även anför på 
detta ställe, se här i det följande s. 645. Andra dylika exempel 
att förtiga. 

H. M. CHADWICK, The cult of Othin, London 1899, har lika-
ledes i anslutning till MANNHARDT uttalat sig för att »Nyerups 
Hypothese ist umzukehren». Han säger s. 75: »By far the most 
important parallel to the world-tree seems to me to be furnished by 
the description of the Upsala tree in Schol. 134 ...» Han finner 
bl. a. »at least a striking similarity between the expressioi 
cuius illa generis sit nemo seit and Figlsv. 20: en Dat 
mangi veit af hverium rötum renn. Possibly the seholiast 
here may have misunderstood his information.» Han yttrar vidare: 
»Bugge (p. 502)1  seems to me to have greatly underrated the 
importance of this scholion in its bearing upon the world-tree.», 
Han åberopar MANNHARDTS nyss anförda pommerska fall ock. 
tillägger, att »similar tree sanetuaries seem to have been espe-
eially important among the Lithuanians and Prussians . .. It 
is noteworthy that the sacred oak of the Prussians 2, like the tree 
of Upsala, was stets grtin, winter und sommer». Han anser 
vidare, att ett ställe i Fjc2Isvm. om  världsträdet (str. 22), varom här 
skall talas utförligare i det följande, bevisar sammanhang med 
Uppsala-trädet ock det svenska vårdträdet. 

Han uppställer följande tre utvecklingsstadier för uppkoms-
ten av föreställningen om det nordiska världsträdet: 1) »Each 
community has a (material) Vårdträd, the life of which is bound 
up with the fate of the community; the tree at Upsala would 
seem to have been the Vårdträd of the Swedish nation (though 
originally it was no doubt the Vårdträd of the local community). 

Studier etc. 
Se därom e. 644 f. här. 
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2) When Valh4211 became depicted after the likeness of a human 
community, it had necessarily to be provided with a Vårdträd 
of its own. 3) When the conceptions of Valhq11 and Åsgarör 
became eonfused and a complex theological system resulted; and 
when at the same time speculation began to pass beyond the 
ideas of family and tribe, and to take the whole human race 
into aceount, there arose the idea of the 'world', a community 
embracing all beings, human, divine and demonie. This com-
munity was then provided with its Vårdträd, Yggdrasill, the 
life of which was bound up with the fate of the world.» 

Han säger vidare: »The properties of the heavenly imma-
terial Yggdrasill seem to have been transferred thereto from its 
earthly material prototype. This applies not merely to its size, 
its position and its medieinal properties [syftar på nämnda ställe 
i Fhlsvinnsm.], but also to the uneertainty felt as to its 
origin .» 

Efter att ha sökt göra sannolikt, att Odens offer hängde i 
vårdträdet i Uppsala, finner han slutligen, att namnet Yggdra-
sill — som han gissar betytt »horse of terror or something of 
the kind?1» — »may have been applied to the earthly Vårdträd 
and transferred together with the conception of the tree to its 
heavenly eopy.» 

Så vitt jag förstår, menar alltså CHADWICK, att namnet 
Yggdrasil uppstått i Uppsala som namn på det i Adams-skoliet 
omtalade trädet ock därifrån gått till Norge på samma gång som 
det ur detta träd utvecklade gudaträdet-världsträdet. Eller ock-
så måste han mena, att det funnits litet varstädes sådana jordiska 
Yggdrasilar! 

Den senare meningen kan sägas vara den som T. SEGER-
STEDT i sin skrift om Ekguden i Dodona2  hyser. Han anser, att 
»Världsträdet, som evigt grönskar över Urds brunn, har säkerligen 
modellerats efter ett heligt träd vid någon centralhelgedom, på 

1  Jfr »schreckenspferd = galgen», enligt F. DETTER i anmälan 
av Emilie MAGNiissort, »Odin's bor se Yggdrasill» London 1895, i Arkiv 
f. n. Fil. 13, s. 99. — Även Senecx, Studier i nordisk litteratur-
och religionshistoria 2, s. 171, tolkar ordet som 'skräckhästen', vari han 
ser en ursprunglig hästgud, varav sedan blev offerträdet ock slut-
ligen världsträdet. 

2) Lunds univ. årsskrift. N. F., Afd. 1, Bd. 1, Nr. 1, 1906. 
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samma sätt som Dodonas ek i mythologien sträckte sina rötter ned 
i Tartarus. Beskrifningen af det evigt gröna trädet vid Urds brunn 
väcker nästan ovillkorligen tanken på det heliga träd, som stod 
i närheten af Upsala tempel . . . Detta evigt gröna träd med 
offerkällan vid sin fot är en ganska tydlig paralell till det evigt 
grönskande världsträdet vid Urds källa. Däraf följer gifvetvis 
icke att just helgedomen i Upsala stått modell till världsträdet. 
Förmodligen återfanns denna typ af helgedom, det heliga trädet 
med offerkällan, flerestädes eller rättare vid alla större offerställeu. 
Och då det heliga trädet än nämnes ask än ek, som i sången 
om Fjölsvinn, får man antaga, att båda trädslagen funnits vid 
helgedomarna . .» Om Fjölsvinnsmåls förmodade ek skall talas 
i det följande. 

PAUL HERRMANN, Nord. Mythologie in gemeinverständlicher 
Darstellung, Leipzig 1903, s. 592, följer helt ock hållet MeLLEN-
HOFFS uppställning av likhetspunkterna mellan världsträdet ock 
Uppsala-trädet, som han anser vara »ein irdisches Abbild» av 
det mytiska evigt-gröna världsträdet. Dock säger han sedan: 
»Jeder einzelne Ausdruck in Adams Berichte kommt in ge - 
wissem Masse auch dem Weltbaume zu, und die Wich ti g-
keit dieses Scholions får die Erklärung des Weltbaumes 
kann nicht hoch genug geschätzt werden». Han kombi-
nerar slutligen den MANNHARDT-CHADWICKSka åsikten med en 
andra, enligt vilken världsträdet skulle vara en produkt av 
folkfantasiens uppfattning av naturföreteelser på himlen 	han 
erinrar t. ex. om  molnbildningar kallade wetterbaum — ock 
sammanfattar sin uppfattning så: »Der menschliche Schutzbaum» 
— såsom svenska folkets vårdträd har han förut angivit Upp-
sala-trädet — »ist also das ursprtingliche und einfache Urbild 
des Weltbaumes und konnte um so leichter zu seiner himm-
lischen Höhe erhoben werden, als man in der Urzeit einen 
wunderbaren Baum kannte, der in einer mythischen Betrachtung 
von Erscheinungen des Himmels seinen Ursprung hatte.» 

RICHARD MEYER har nyligen, Altgerm.. Religionsgeschichte, 
Leipzig 1910, s. 474 f., anslutit sig till MANNHARDT ock CHAD-
WICK. Efter att ha redogjort för den efter hans mening älsta 
mytformen om det nordiska världsträdet under jämförelse med 
Adams-skoliets ord säger han: »Also: es bildet sich die Vor-
stellung, wie vor den Tempeln stehe vor Odins Halle ein wunder- 
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barer Baum an einer rauschenden Quelle, die wohl urspritnglich 
die Mimirs war.» 

Vilken av dessa väsentligen två motsatta uppfattningar kan 
antagas vara den riktiga, förutsatt att över huvud endera är det? 
Ock är denna förutsättning riktig? Dessa spörsmål skola i det 
följande bli föremål för undersökning. 

Det första som härvidlag behöver undersökas är, om Uppsala-
trädet kan antagas värkligen ha funnits eller ej, ock i förra fallet 
vad slags träd det varit. Skulle det visa sig, att uppgifterna 
därom måste antagas vara så otillförlitliga, fantastiska, att be-
rättigade tvivel om dess existens kunna finnas, så får ju den 
första uppfattningen redan därigenom ett stöd, medan den senare 
förlorar sitt fotfäste, ock i motsatt fall tvärtom. Eget nog har 
en så nödvändig undersökning som denna hittils ej företagits. 

Innehållet av de fyra skolier, vilkas täxt nyss meddelats, 
skall för sagda ändamål här prövas. Dessa fyra skolier bilda 
en sammanhängande grupp för sig, som avhandlar Uppsala 
hednatämpel ock därmed sammanhängande förhållanden. De 
hava efter all sannolikhet samme upphovsman. Frågan om vem 
denne kan ha varit återkommer jag till längre fram. 

Kunna övriga uppgifter i dessa fyra skolier — de som ej 
handla om trädet — visas vara riktiga eller i de fall, då de 
icke kunna säkert kontrolleras, visas icke innehålla något osanno-
likt, så få också uppgifterna om trädet betydelse såsom sanno-
lika fakta, om eljest intet i beskrivningen därav kan visas vara 
osannolikt. 

Först skola då dessa uppgifter, som icke röra trädet, 
prövas. 

Senare delen av den första av dessa fyra skolier handlar 
om den heliga källan vid Uppsala tämpel. Att en sådan där 
kunnat finnas, är ju en sak som inte behöver bli föremål för 
något tvivel, i betraktande av vad som är känt rörande ger-
mansk källkult. Rörande särskilt uppländska heliga källor, 
vilkas kult otvivelaktigt går tillbaka till heden tid, se AND. 
FLENTZBURG i Fatab. 1909, s. 85 f., 141 f.; om källkult se ock 
denna artikel av B. SALIN i Nord. Familjebok2. 
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Man har i nyare tid trott sig återfinna denna gamla heliga 
källa. Antikvarien 0. ALMGREN säger i Hist. tidskr. 1910, att 
det ej är omöjligt, att en värklig motsvarighet till den i Adams-
scholiet omtalade källan skall kunna påvisas. 

Han erinrar om att i riksantikvarien BROR EMIL HILDE - 
BRANDS handskrivna anteckningar över utgrävningen av »Odens 
hög» i slutet av 1840-talet omtalas »en fördjupning efter en källa 
kallad Odins brunn, hvilken i senare tid lär ha blifvit igen-
fylld, sedan en kvinna däri med afsikt förkortat sitt lif». 
Platsen för denna Odins brunn eller källa finnes t. o. m. noga 
utmärkt på en litograferad (dock ej utgiven) karta över Gamla 
Uppsalas fornminnen. Denna plats är ännu igänkännlig såsom 
en med stora stenar igänfylld grop med en betydlig nedsänk-
ning av marken, som häntyder på att här varit en vattensam-
ling av ej oansenliga dimensioner. Platsen är f. n. under utgräv-
ning på K. Vitterhets Historie ock Antikvitetsakademiens be-
kostnad. — Jag anmärker, att namnet Odins brunn ju lätt kan 
misstänkas vara en nybildning efter den sena benämningen 
Odins hög. Emellertid omtalar redan BUREUS en »omäteligt 
djup» källa vid Husby i Vendels socken, som kallas »Odhens 
brun» ock än i dag heter Odensbrunn ock har »ett ovanligt rikt 
flöde» (Ahlenius-Kempe, Sverige, IV, s. 786). 

Doktor N. SJÖBERGS förmodan (Uppl. FornmAör. tidskr. V, 
s. 248), att källan legat vid nordvästra hörnet av Husby, »cirka 
två kilometer norr om kyrkan», där en källa med utflöde i 
Fyrisån funnits ock där kropparna av de offrade kunde ha 
förts bort (skol. »dum non invenitur»), synes knappast sanno-
lik, då källan väl legat i närheten av hednatärnplet ock 
detta nog ej legat borta vid Husby.. För övrigt böra väl ej 
skoliets ord förstås så, att liken flutit bort med ett avlopp från 
källan, ty just då hade de väl blivit synliga, utan så att de 
fastnat nere på botten av källan eller brunnen eller av annat 
skäl ej kommit upp igän. 

Vad vidare beträffar uppgiften om människors offrande i 
denna källa, så synes mig dess riktighet ej häller böra betvivlas, 
oaktat något fullt motsvarande icke finnes berättat i någon 
annan nordisk urkund än den jämförelsevis sena ock romantise-
rade isländska Kjalnesinga Saga, k. 2: där omtalas offer av 
människor, som nedstörtades i en blåtkelda, som var belägen 
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alldeles invid ett hedniskt tämpell. Denna senare uppgifts till-
förlitlighet bedömmes av forskare mycket olika. Så t. ex. har 
K. MAURER godtagit den ock jämför den med ADAMS berättelse 
från Uppsala samt med PROKOPIOS' berättelse (De bello gothic') 
II, k. 21) om frankernas flodoffer. Han avser därmed det histo-
riskt ryktbara, fruktansvärda massoffer medelst dränkning, som 
frankernas konung Theudebert år 539 lät värkställa vid över-
gången över Po, i det han lät störta i floden de förut tillfånga-
tagna goternas kvinnor ock buil såsom ecAcaivia TAD 7n9,14tov 2. 
Frankerna voro visserligen vid detta tillfälle kristna, men PRO-
ROPIOS säger, att de bibehållit mycket av sin gamla tro, såsom 
just människooffer. E. MOGK, Die Menschenopfer bei den Ger-
manen, Leipzig 1909,3  s. 11 (sep.), översätter de nämnda grekiska 
orden blott med »Kriegsbeute» ock säger, att »vielleicht ein 
Menschenopfer vor dem Kampfe» här föreligger. Anf. arb. s. 41 
säger han Kjalnesinga Sagas berättelse om nämnda blåtkelda 
vara förtjänt av beaktande, liksom också (s. 34) Adams-skoliets 
berättelse, varom straxt. 

A. THUMMEL har likaledes i sitt arbete »Der germanische 
Tempel», Leipzig 1909,4  uttalat sig för berättelsens trovärdighet 
i detta fall. Han påpekar bl. a., att på Island »bei 6 tempel-
ruinen gruben und gewässer Vorhanden sind, die als 'blötkeldne 
in betracht kommen», ock att av dem fyra ännu bära detta namn, 
bland dem en vid tämpelplatsen Hof i Kjalarnes. Han erinrar 
ock om att å Island finnas tre forsar med namnen Goi5afoss, 
»stets in der nähe alter tempel- und dingstätten», vari han i 
likhet med K. MAURER ser en motsvarighet till blåtkelda. 

Mot denna uppfattning ha särskilt DANIEL BRUUN ock 
FINNUR JÖNSSON kraftigt uttalat sig, senast i Aarb. f. n. Oldk. 
1909, s. 263 f. De säga, att vid de vattendrag, som nu gå 
ock gälla för blåtkeldur, »svarer forholdene så dårlig til de 
forestillinger, man må danne sig om disse blötkelder, som over-
hovedet muligt. Det er mose- eller sumpdrag, eller små ube- 

Jfr K. Maurer, Die Bekehrung des norweg. Stammes II, s. 196. 
c'exeo0ivict sades »von der Kriegsbeute, von der das Beate den 

Göttern geweiht wurde»: PAPES Handwörterbuch der griech. Sprache. 
Des XXVII Bandes d. Abhandl. d. philolog.-hist. Klasse d. K. 

Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. N° XVII. 
Sep. ur BeitrzGddSpr. XXXV. 
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tydelige grumsede render o. s. v.» Men kunna icke vatten-
förhållandena ha ändrats sedan forntiden? Att källor försumpas, 
är ju en vanlig företeelse. Ock därtill, tillägga de, »er de i 
reglen et godt stykke borte fra hovet». De mena, att »den 
for allerstörste delen rent opdigtete» Kjalnesingasagans berät-
telse om blotkällan är hämtad från AnAms-skoliet — ADAM blev 
tidigt känd på Island — vars berättelse om en källa de åter, 
som nämnt, anse vara en reminiscens om Urdarbrunnen, »hvordan 
man så end vii forklare menneskedrukningen; der synes at fore-
ligge en eller anden misforståelse». 

Det må nu förhålla sig hur som hälst med da isländska 
blotkällorna; att germanska, också nordiska, dränkningsoffer 
förekommit, synes dock icke kunna bestridas. Därom må föl-
jande ytterligare sägas. 

MAGNUS OLSEN har i sin avhandling om »Det gamle norske 
onavn NjarbarIgg»1  framhållit sannolikheten av att den av 
TACITUS skildrade germanska Nerthuskult, som OLSEN ock flera 
forskare förlägga till Danmark (eller dess omedelbara närhet), 
kanske till Seland (där ett Neerum, förr Niartharum finnes), 
utbrett sig dels till Norge, där på Tysnesöen (förr Niardarkg) 
i Sundhordland finnes utom önamnet en sjö, som ursprungligen 
hetat irgwatn, påminnande om Nerthus-kulten, dels till Uppsala, 
där minnen av en Frökult, som motsvarar Nerthuskulten, finnas 
(ock sålunda dränkningsoffer äro motiverade)2. Samma uppfatt-
ning framställer E. MOGII a. a. i fråga om Uppsalakulten, ock 
han finner även ett historiskt sammanhang möjligt mellan den 
av TACITUS beskrivna Nerthuskulten ock det av THIETMAR av 
Merseburg beskrivna stora danska, vart nionde år inträffande 
blotet med människooffer, vilket skulle ha ägt rum vid Lejre, 
i vars närhet ligger en liten sjö Videsö. Med avseende å den 
sistnämnda lokalisationen må emellertid erinras om att A. OLRIK, 
Danmarks heltedigtning 1, s. 193, påpekat, att i THIETMARS egen-
händiga handskrift något visst ställe på Seland ej nämnes, utan 
att detta senare inkommit i förns omarbetning av sin skrift, 
samt att uppgiften ej är sannolik. Detta hindrar ju icke sam- 

Christiania Vidensk. Selsk. Forhandl. f. 1905, Nr. 5. 
Jfr H. Schack, Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria 

2, s. 248 f., om det sistnämnda. 
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manställningen av båda offerfästernal. Vidare kan här erinras 
om ett egendomligt dränkningsoffer, som förekom hos friserna, 
i det att enligt Lex Frisionum tämpelskändare utsattes på en av 
äbben frilagd strand för att uppslukas av den inbrytande flod-
vågen 2. Då enligt en frisisk lag landsförrädare straffades med 
dränkning i havet, är detta säkerligen att anse som ett minne 
av en forntida religiös kult3  (Mogk a. a. s. 20). Ett nordiskt 
bleknat minne av ett dylikt dränkningsoffer är det förmodligen 
(HERRMANN, Nordische Mythologie, s. 467), när det i äldre Gula-
tingslagen § 23 heter, att man skall »grava u6a8a menn, drottens 
sviea oc morkarga, tryggrova oc piova oc pa menu er sialver 
spilla ond sinni i fice5ar male, par sem sxrr mcetese oc grcen 
torva»4; varmed kan jämföras, att i Grettis Saga (k. 19) sago-
jälten i en sång säger sig ha begravit 12 bärsärkar invid 
havet (»hjå gjålfri»). — I Vita Wulfframi3  (700-talet) omtalas 
dels en gosse, som skulle ha offrats i havet, dels hurusom två 
gossar föras till havet för att där, invigda åt »demonerna», dö 
offerdöden genom dränkning (Mogk a. a. s. 20). 

I den i Heimskringla, Olof heliges saga, kap. 80, ock den 
legendariska Olofs-sagan omtalade episoden från Sveriges forn-
historia, då svearna »steypdu siau konungum i eina keldu å 
Målapingi», ser jag ett minne av ett gammalt dränkningsoffer, 
troligen mot allmän missväxt.6  

K. MAURER vill (jfr s. 627 här) i Goaafoss som namn på 
tre isländska vattenfall se ett minne av att dödsdömda offrades 

A. OLRIK påpekar, att antalet 99 offrade människor hos THIET• 
MAR säkerligen är överdrivet ock att siffran troligen avser hela antalet 
offerdjur (jfr dock här s. 634). 

RtomraoFEN, Untersuchungen iiber friesische Rechtsgeschichte 
2, s. 450 f., anf. hos OOLTHER, Handbuch d. german. Mythologie, s. 562, 
ock MOGK a. st. 

Att offren av förbrytare ej få anses som ett rättsligt straff, utan 
som en kulthandling, har MOGK a. a. s. 39 f. uppvisat. 

Flce6armtil »den Strwkning av Stranden, som overskylles af 
Heivandet, eller den Hoide, hvortil Seen stiger»: Fritzn.2  

Detta arbetes tillförlitlighet är omtvistad; men MOGK anser dock 
att ovananförda uppgift, som stämmer med vad man eljest vet om fri-
siska människooffer, vilar på historiska traditioner. CHANTEPIE DE LA 
SAUSSAYE, The religion of the Teutons, s. 370, anför ock detta ställe. 

Om konungaoffret se bl. a. J. VON NEGELEIN, German. Myth. 
Leipzig 1906, s. 105, ock MOGK, Die Menschenopfer, s. 625 f. 
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genom att störtas ned i fallet (Gerrn. X, s. 492). KÅLUND (Hist.-
topogr. beskriv. av Island 2, s. 99) säger om en av dessa, att 
»man i folge sagnet skal have ofret tu l den», men om en annan, 
att »den synes have faaet navn af» att en omvänd kristen kastade 
sina avgudar däri. Den tredje Go5afoss ligger i Hofså vid 
gården Hof. 

De nu anförda dränkningsoffren äro visserligen av flera 
olika slag. Men efter vad här anförts synes det icke böra be-
tvivlas, att uppgiften om dränkningsoffer i den heliga källan 
vid Uppsala hednatämpel i scholion 134 är tillförlitlig. Bestrider 
man detta, bör någon antaglig förklaring givas till denna sko-
hets uppgift. De nyssnämnda i denna punkt kritiska författarna 
ha emellertid icke åberopat annat än »en eller anden misfor-
ståelse» såsom grund till uppgiften. 

Gå vi så till skoliet 135, så finna vi, att i st. f. det, man 
kan väl säga, fantastiska meddelandet i huvudtäxten, att hedna-
tämplet i Uppsala var »totum ex auro paratum» — man har 
gjort det mindre fantastiskt genom att tolka det: »helt ock 
hållet förgyllt» (deauratum enligt LAPPENBERGS tolkning) — 
i skoliet lemnas uppgift om en detalj av utsmyckningen, näm-
ligen att en gyllene kedja omgav tämplet, hängande över dess 
tinnar ock vida omkring guldglänsande mot ankommande per-
soner — en uppgift som väl kan antagas vara överensstämman-
de med värkligheten. För min del finner jag det alldeles uppen-
bart, att här en skildring föreligger gjord av ett ögonvittne, av 
en som själv, under det han nalkats tämplet (adveniens), sett 
aenna guldglänsande kedja lysa emot sig. GOLTHER, Handbuch 
der germanischen Mythologie, Leipzig 1895, s. 598, yttrar där-
om: »Die goldene Kette, die den Tempel umgibt, erinnert an die 
va cid des nordischen Rechtes, an die heiligen Schniire, die, 
an Haselstängen geknitpft, das Gericht abgrenzten.» 

Slutligen finnes i detta skolion en beskrivning på platsen, 
där hednatärnplet var beläget. Det heter, att det ligger på en 
slätt ock har runt omkring sig bärg i likhet med en teater. 
Denna beskrivning gör också intryck av att härröra från en per-
son, som sett vad han skildrar. Om skildringens överensstäm-
melse med värkligheten kunna vi nu icke dömma, då det icke 
med någon säkerhet kan bestämmas, var det gamla tämplet 
legat. Att det icke legat på den nuvarande Gamla Uppsala 
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kyrkas plats, har CARL KJELLBERG sökt göra troligt (Uppl. 
Fornm.-för. tidskr. 3, s. 266 f.). Nedanför den väldiga rullstens- 
åsen (Tungts) sydväst om kyrkan lär enligt 0. VON FRIESEN 
en plats finnas, som skulle kunna motsvara skoliastens be-
skrivning, om man blott finge antaga, att åsen uppfattats som 
ett b ärg. Att så kunnat ske, får man full bekräftelse på, då 
man finner, att rullstensåsen i nuvarande Uppsala upprepade 
gånger i gamla medeltidshandlingar kallas b är g. Sålunda heter 
det (jfr Kjellberg a. a. s. 147, 149, 151): »i Saneta Trinitatis 
Kirkio, a thy biffirghe, som hether Mons Domini» (slutet av 1200-
talet, se Ser. ren svec. II:1, s. 320); »in monte sancte trinitatis Vpsalie» 
(Ser. rer. svee. I: 1, 8. 26); ock om ett Sankt Eriks kapell i nya 
Uppsala heter det, att det var beläget »in pede montis» — 
alldeles såsom hednatäm piet skulle varit, ehuru på en annan 
plats (Sv. dipl. III, nr. 1968, V: 307). Detta »heliga tre-
faldighetsbärg» är emellertid intet bärg, utan en ås. — Det 
kan här erinras om att en sammanställning av Adams-skoliets 
ord om Uppsala hednatämpels belägenhet ock anförda yttranden 
i gamla källor om Trefaldighetskyrkans i nuvarande Uppsala 
stad belägenhet vid foten av ett »bärg» var ett av de argument, 
som SCHEFFERUS anförde i sin bok Upsalia, s. 27, för att det 
förra varit beläget där den senare står (jfr KRIMS OLAI, Chro-
nica i Ser. rer. svee. II: 1, s. 57). 

Vid prövningen av denna skoliets uppgift om hedna-
tämplets belägenhet bör erinras om det resultat, vartill A. 
TEIUMMEL kommit i sin undersökning »Der germanische tempel» 
rörande det isländska hednatämplets territoriala läge. Han säger 
(a. a. s. 22), att »die alten tempel, wie fiberhaupt die heidnischen 
cultstätten, haben auf Island in der regel auf dem gipfel oder 
abhang von bergen und hfigeln gelegen; seltener — wahr-
scheinlich Dur dann, wenn der hfigel selbst keinen geeigneten 
platz zum tempelbau bot — lagen sie am fusse oder in näch-
ster nähe», ock påpekar (s. 88), att bärget eller kullen i förra 
fallet »mitun ter einen besonderen namen trägt: Hof höll, Gob(a)-
höll, Gobaborg, Gobafjall». Detta resultat låter han också gälla 
för hela det nordgermanska området ock ser förklaringen därtill 
vara den, att hos nordgermanerna av gammalt bärgkulten skulle 
ha företrädesvis gjort sig gällande, medan sydgermanerna haft 
förkärlek för lund- ock skogskulten. 
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Det är att märka, att THeMMELS generalisering av vad han 
trott sig finna som huvudregel för Island (ock Norge), icke 
grundas på någon som hälst undersökning av förhållandena i 
Sverge (en sådan med ledning av. ortnamnen m. m. skulle 
i förbigående sagt vara en tacksam uppgift). Han omnämner 
ej Adams-skoliets uppgift. Ock han har ingen hänsyn tagit 
till att såväl Upplands- som Gutalagen i tydliga ord' tala om 
gammal lundkult i Sverge ock till nyare minnen därav i svensk 
folktro», liksom ej häller till det ej så ringa antal ortnamn 
slutande på -lund(a) ock med Oden, Tor, Frö, Ull eller Skack 
som första sammansättningsled 2. DANIEL BiluuN ock FINNUR 
JÖNSSON, a. a. s. 265, finna för övrigt hans resultat för Island 
»ganske urigtigt». THOMMEL har själv anfört några fall vitt-
nande om »waldkult» på Island, såsom ett Lundr i närheten av 
en gammal tämpelplats, m. fl. 

Ett bevis för att hednatämplet i Uppsala ej låg på åsen i 
närheten av Gamla Uppsala är jag böjd att se i dennas namn 
Tunfts. N. SJÖBERG har (a. st.) antagit, att namnet här be-
tyder »en inhägnad för religiöst ändamål» ock syftar på den 
heliga offerlunden, som skulle legat på åsen ock varit inhägnad. 
Hade nu tämplet även stått på åsen, är det ju troligt, att denna 
ej haft namn av tunet — det finns ej häller hos THOMMEL 
något exempel på ett sådant uppkallande efter tämpeltunet --
utan fått det av tämplet eller de där dyrkade gudarna (jfr 
de isländska namnen Horhåll, Go5ah6ll m. fl. ovan). Jag för-
modar, att Tunås betyder 'åsen vid (ovan) tunet', vilket fanns där-
nedan som inhägnad för religiöst ändamål redan före tämplets tid. 
Mot SJÖBERGS förmodan, att den heliga lunden legat på Tunåsen, 
kunna för övrigt anföras RUTGER SERNANDERS ord (i »Sveriges 
natur», Sv. naturskyddsför:s årsskr. 1911, s. 36), att Tunåsens hed 
med sin hedvegetation »efter allt att dömma här är urgammal» 
(där förekomma t. ex. reliktväxter från järnålderns .början). 

Jag finner alltså ingen anledning att betvivla skoliets be-
skrivning av Uppsala hednatämpels belägenhet, utan anser den 
tvärtom trovärdig, ja nästan bevisligen riktig (jfr om belägen-
heten s. 636, n. 3 här). 

Se t. ex. HYLTEN-CAVALLIUS, Wärend och Wirdarne I, s. 137 f. 
Se LUNDGREN, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge, flst. 
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Gå vi så till skoliet 136, så finna vi där en historisk upp-
gift, som rör en vid Uppsala hednatämpel timad uppseende-
väckande tilldragelse, vilken uppgift säkerligen har samme sages-
man SQM de båda föregående ock det närmast efterföljande skoliet 
,ock av honom kommit att berättas på tal om de hedniska offren 
vid Uppsala. Denna uppgifts tillförlitlighet kunna vi på grund 
:av vår bristande kännedom om denna tids historia icke med 
4äkerhet kontrollera. 

Av de olika försök, som gjorts att historiskt förklara 
den tilldragelse, som här omtalas', är MUNCHS det ojämför-
ligt sannolikaste; han antar, att denne Anund är densamme 
Amunder, som omtalas i skolion 85, där det heter, att (efter 
konung Halsteins fördrivning) »accersitus est Amunder a Ruzzia», 
varefter det tillägges: »et illo nichilominus amoto Sueones 
nuendam elegerunt Haquinum». I st. f. Amunder, som träffas 
i en av de tre handskrifter, som ha detta skolion (2, 3, 4, 
-således alla tre andra än de, gom ha de fyra här undersökta 
-skolierna), har den andra handskriften Annunder, den tredje 
Anunder. Då man vet, hurusom namnen Anund, Amund, 
Emund (ock deras fornisländska motsvarigheter) växla i de 
gamla källorna, är det intet tvivel om att de båda skolierna 
avse samma namn. Jag antar, att detta skolion 85 härrör från 
-en annan sagesman än 136. Jag sluter därtill av det helt olika 
:sätt, varpå denne konung Anund i båda skolierna omtalas. 
I det förra är han en för sagesmannen så gott som främmande 
personlighet, i det senare finnes han vara en man vars karakter 
-ock religiösa läggning av meddelaren med tydlig förkärlek fram-
hålles2. Då sålunda två av varandra oberoende källor omtala 
kans konungadöme ock hans fördrivning efter kort regering, så 
ta vi här sannolikt att räkna med historiska fakta. 

Här skulle visserligen ungefär samma tilldragelse beskrivas 
,som kung Inges fördrivning på Uppsala-tinget genom Blot- 

') Se härom hos P. A. MuNcH, Det Norske Folks Historie 2, s. 384-5. 
2) Jag anmärker härtill, att ehuru innehållet av skoliet 136 så-

lunda härrör från sakkunnig meddelare, det dock av ADAM återgivits i 
-den form, han älskade, här i uttryck valda ur Nya Testamentet (Vulgata-
täxten). Såsom P. W. KoinmArrN visat (Adam von Bremen, Leipzig 
1908, i Leipziger Hist. Abhandl. H. X), återger slutet av detta skolion 
<dicitur a conspectu 	contumeliam pati) nästan ordagrant Acta 
4.p. 5:41. 

42-111001 Fiistskrift till H. E Feilberg 
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Sven (enligt Hervarar saga). Detta har givit anledning att gissa, 
det An un der skulle vara = Inge, vartill den antagna mellan-
formen Ing e mund finnes i en handskrift av Hervarar saga 
samt (annorlunda skriven) i de, som bekant, förfalskade Ex-
cerpta Karoli episcopi Arosiensis. MUNCH har dock visat, att 
detta antagande är historiskt omöjligt. Men han tillägger, att 
den ifrågavarande »Begivenheden selv er ikke saa forunderlig 
eller blottet for Sidestykke i Nordens Historie, at den ikke 
°flere skulle kunne ha gjentaget sig». Han anser ock, att skoli-
asten till 85 »maa betragtes som en samtidig, paalidelig Autori-
tet». MUNCH förmodar, att Anund »snarere vxret en Descendent 
af Olaf Skotkonung». F. BRAUN, Fornv. 1910, s. 99 f., har 
antagit, att han varit en son av nämnda konungs son Emu nd 
(Slemme). Däremot har V. FRIESEN, Fornv. 1910, s. 207, oppo-
nerat sig. F. BRAUNS mening (a. a. s. 108), att skoliet 85 
innehåller en rättelse av ADAMS ord i täxten (k. III: 52) efter 
de båda Erikarnas död: deficiente omni regali prosapia, är 
ju uppenbart riktig. Nämnda ord tala ju icke, såsom v. FR.IESEN 
antyder (a. a. 207), om den gamla konungaätten särskilt, utan det 
sägs, att det överhuvud icke fanns kvar några konungaättlingar, 
vilket ju är oriktigt, då den före Erikarne avlidne Stenkil hade 
söner, som sedan blevo konungar. Då yttrandet i täxten hos 
ADAM således är oriktigt i fråga om den nya konungaätten, kan 
det lika väl vara det i fråga om den gamla. 

Huru som hälst därmed må vara förhållandet, uppgiften i 
skoliet 136 synes vara historiskt sann ock bör efter min mening 
införas i vår så fattiga historia för denna tid. 

Gå vi så till skoliet 137, så träffa vi där uppgifterna, att 
offren ock offergillena varade i nio dagar ock att varje dag off-
rades en människa ock »övriga djur» bestämda för offring, så 
att under nio dagar sjuttiotvå djur offrades, d. v. s. åtta om 
dagen. Detta innebär en bekräftelse på ock ett förtydligande 
ock fullständigande av huvudtäxtens uppgift, att »ex omni ani-
mante, quod maseulinum est, novem capita offeruntur, quorum 
sanguine deos placari mos est», ock att en kristen sett 72 kroppar 
på en gång upphängda i den lund, »qui proximus est templo» 
ock där »canes et equi pendent cum hominibus». Man finner av 
skoliet, att täxtens ord ej få tolkas så, att 9 djur av samma 
slag offrades var dag under 8 dagar (vilket ju ger summan 72), 



DET EVIGT GRÖNSKANDE TRÄDET 	 635 

utan att av de nämnda »novem capita» blott ett av vart slag offra-
des under var ock en av 9 dagar, således varje dag 1 människa 
ock 7 olika djur (som ger 72 efter 9 dagar). BYGÅNS försök (jfr 
här s. 639) att uppfatta fästen som en 8-dagars fäst, måste därför 
anses bestämt oriktigt. 

Med hänsyn till tidsbestämningen 9 dagar för offret kan 
erinras om att det f Håvamål str. 138 omtalade Odens häng-
offer till sig själv räckte »neetr anar niu» (obs. allar!). Vidare 
kan erinras om att nio dygn var en ganska vanlig tidsbestäm-
ning i Norden i forntiden, t. ex. »ept nxtr niu», Skirnm. 41; 
»vera niu nxtr i prii6heimi» ock »vaska par lengi å I nyetr einar 
niu» i Gylfag. k. 22; som rättslig tidsbestämning: »bila niu nxtr 
— 	a5rar niu nffltr» . . . Gulap.I. 7310  f.; »i ni nxtter og i 
ni dage», S. GRUNDTVIG, Danm. gamle Folkeviser 2: s. 333'. 
Jämför ock, att förmodligen, efter BENEDICT GRÖNDALS gissning 
(An. f. n. Oldk. 22, s. 277), hos THIETMAR av Merseburg nittionio 
offerdjur av vart slag står genom fel för nio ock att konung 
Ann offrade nio söner. Om användningen av siffran 9 se för 
övrigt FRITZNERS Ordb. under nia samt där anförd litteratur, 
ävensom KARL WEINHOLD, Die mystische neunzahl, Berlin 1897. 

De förstnämnda latinska orden ex omni . . . böra säker-
ligen översättas så: »av varje levande varelse av maskulint kön 
offras 9 huvuden, (nämligen av sådana) med vilkas blod sed är 
att blidka gudarna» (således ej av varje levande varelse i all-
mänhet — vilket ju är orimligt — såsom orden dock flerstädes 
tolkas, t. ex. hos J. GRIMM, D. Mythologie3  I, s. 47; men se 
E. MOGK, a. a. s. 36). 

Riktigheten av skoliets uppgift om offer av människor ock 
sju slags djur2  finnes ingen särskild anledning att betvivia. 
Kanske får den en bekräftelse av vad som kom i dagen vid 
utgrävandet åren 1846-1847 av den s. k. Odinshögen vid Gamla 
Uppsala. I benlagret i kullen över urnan träffades nämligen 
»lemningar af menniskor och husdjur, nämligen hund (i stor 
mängd), häst (liten ras), oxe eller ko, får, svin, höns och 
sannolikt även katt» (se Månadsbl. för 1876, s. 254; nu spärrat), 

Jfr det ganska vanliga »(hina) niundu hverja ndtt», varom se 
FRITZNER Ordb. under niundi ock kona. 

Då täxten hos ADAM blott omtalar upphängda kroppar av hun-
dar, hästar ock människor, får detta anses endast vara några exempel. 
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således av människa ock sju slags djur! Docenten OSCAR 
ALMGREN säger (Ahlenius-Kempe, Sverige IV, s. 759), efter att 
ha 	anfört skol iets ord om offrenl: »Hvad det i öfrigt var för 
slags djur, därom torde kanske de ofvan omtalade benfynden 
i Odenshögen ge upplysning, där just 8 slag, människobenen2  
inberäknade, förekomma.» I högen, från tiden omkring 500 e. 
Kr.3, har efter nyare åsikter4  en konung begravts, ock därvid 
har väl ett stort dödsoffer skett. Jfr STJERNA, a. st. S. 61, som 
erinrar om de äldre Vendelgravarna, där även ett antal djur 
åtföljt fursten i graven, dock där obrända. I Vendelgravarna 
finnas emellertid inga spår av människooffer, ock djurens såväl 
antal som slag äro olika mot Odenshögens (ock i förra av-
seendet ADAms-skoliets) — en av Vendelgravarna har sålunda 
ben av hästar, hundar. gumse, får, nötkreatur, sugga, 
gås, en annan av hästar, hundar, får, nötkreatur, galt, 
gås, anka, bärguv, trana5, jaktfalk ock ännu en (obestämd) 
större fågel (se ATfSv. 8: 1) — vadan icke så mycket torde 

Dessa tolkas av honom på samma sätt som ovan av mig. 
Det bör emellertid påpekas, att STJERNA (n. 3 anf. arb.) för-

siktigt yttrar: »åtskilliga djur och måhända äfven människor» (nu spärr.). 
Docenten ALMGREN har benäget meddelat mig härom följande: »I det 
antikvariska utlåtandet i M.-B1. 1876, s. 254, talas om ben af 'men-
niskor' utan att det dock uttryckligen lägges vikt vid pluralen. Då 
benen blevo lagda tillbaka i högen, kan saken nu ej kontrolleras.» 

Se K. STJERNA, Aut. Tidskr. f. Sverige 18: 4, s. 60. 
0. ALMGREN yttrar (a. a. s. 758): »Det lider väl intet tvifvel, 

att det är dåtida Uppsalakonungar, som blifvit begrafna i de tre stora 
högarna.» Jfr STJERNA, ATfSv. 18: 4, s. 50, 52 ock slutet. Förut 
har man trott, att högtstående kvinnor (drottningar) varit här begravna. 
— I Odenshögen stodo »en större och ett par mindre lodräta pålar af 
barrträd», tyvärr ej närmare bestämda. 

Med detta dödsoffer av vilda fåglar kan jämföras vad som säges 
i Sigurkv. h. sk., str. 67, om dödsoffer av hök ar (jämte människor). 
Offer av hökar (jämte människor ock flera andra djur) skulle ju ock 
enligt THIETMAR av Merseburg ha förekommit i Danmark, men BRÅTE 
förmodar, kanske med rätta, att här ett missförstånd föreligger (se hans 
uppsats Höknatten). Det kan emellertid här förtjäna erinras om att 
vid 0. RUDBECKS grävningar för att finna spår efter Uppsala tämpel på-
träffades »ben av hästar ock hökar», varför CL. ANNERSTEDT (i Nord. 
fam.-boks art. Gamla Uppsala) är böjd att tro, att »afgudatemplet dock 
stått på ungefär samma plats som den kristna kyrkan». Så säger ock 
Q. ALMGREN, Sverige IV, s. 759, utan närmare motivering. 
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vara att bygga på detaljerna i sammanställningen mellan 
Odenshögen ock ADAms-skoliet, såvida man ej finge antaga, att 
lokala traditioner spelat med här. 

Rörande människooffer vid begravning under järnåldern kan 
här hänvisas till i ATfSv. 18: 4, s. 18 anförd litteratur, till ScHticK, 
Studier 2, s. 293 f. samt erinras om att i det norska Osebergs-
skeppet från tiden omkring år 900, vari »sikkert en fornem 
kvinde, en hovdings hustru eller datter, vi kan gjerne sige en 
dronning» blivit begraven, också finnas delar av ett kvinnligt 
lik, som »kanske har vret en trselkvinde . ., og det er ikke 
utenkeligt, at hun har maattet folge sin herskerinde i Oden» 
(GUSTAFSON, Norges oldtid, s. 132), således blivit offrad, samt 
om araberna Im DUSTAHS ock IBN FADFILANS berättelser om 
offrande av kvinnor vid »ryska» mäns begravningar, i senare 
fallet en hövdings, varvid även hund, hästar, oxar, tupp 
ock höna offrades ock brändes med mannen, således fyra av 
Uppsala-högens sju djurslag.' 

Vi komma så till uppgiften i slutet av skoliet 137, att det 
stora offret skedde »omkring vårdagjämningen». Härvid är att 
märka, att vårdagjämningen (nu 21 mars) vid denna tid in-
trädde den 15 mars. I förhållande till den gamla isländska 
månadsräkningen blev detta i början av Ei nmån 	— måna- 
den efter Göi — som ingick på tisdagen mellan 9 ock 15 mars 
(Icel.-Engl. diet.). Då Uppsala-offerfåsten säges äga rum »om-
kring vårdagjämningen» skulle detta enligt den isländska må-
nadsräkningen väl betyda, att den började med ingången av 
Einmånu5r (eller vad denna månad kan ha hetat på svenska) 
ock sålunda stundom böljade med vårdagjämningen, stundom 
inföll på ömse sidor därom, slutande flera eller färre dagar 
efter den. Men om, som troligt är, i Sverge månaden började 
på fast datum 2, skulle råsten vid denna tid ha börjat på vår-
dagjämningsdagen. 

IBN DIISTAH omtalar även hängningsoff er av »vad som hälst, 
män, kvinnor, hästar» bland de skandinaviska ryssarna (Rits)». Se V. 
TROMSEN, Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna, öfv. af  S. 
SÖDERBERG, Stockholm 1882. 

Detta göres sannolikt av jämförelsen mellan tiden för sommarens 
ock vinterns inträde i Sverge (ock Norge), som är fast, med samma tid 
på Island, som är rörlig ock sammanfaller med två månaders rörliga 
början. Jfr BRÅTE, Nordens äldre tidräkning, Stockholm 1908, s. 26-27. 
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Det kan nu inte nekas, att denna tidsbestämning förefaller 
överraskande, om man erinrar sig, vad SNOR» har att förtälja 
om tiden för »huvudblotet» vid Uppsala. 

I Heimskringla, Ölåfs saga helga, kap. 77 (Finnur Jönssons 
utgåva) läses: »i SviDjödu var Dat forn landz-sidr, medan heidni 
var Dar, at h2fubblöt skyldi vera at UpsQlum at göi; skyldi Jå 
blöta tu l fridar ok sigrs konungi sinum, ok skyldi menn pangat 
scekja um alt Sviaveldi, skyldi Dar på, ok vera Ding allra Svin; 
par var ok Då inarkadr ok kaupstefna ok stöd viku. En er kristni 
var i SviDjöd, pa helzk Dar Dö 19ding ok markar. En nu 
sidan er kristni var alsida i SviDjöd, en konungar afreekäusk at 
sitja at Upsqlum, Då var feerdr markadrinn ok hafdr kyndil-
messu; hefir pat haldizk alla stund sidan, ok er nå haför eigi 
mein i en prja daga. Er Dar Ding Svin ok &Åja peir Dar tul 
tim alt land.» (Jfr Saga Olafs konungs ens helga, Christ:a 
1853, k. 60). 

Härmed bör jämföras ADAMS beskrivning på det stora, vart 
nionde år firade blotet vid Uppsala. 

I huvudtäxten hos ADAM heter det (bok 4, kap. 27), sedan 
det talats om att folket offrade åt To t, Oden ock »Fricco» 
vid inträffande päst ock hungersnöd — krig — bröllop: 

Solet quoque post novem annos communis omnium Sueo-
niae provintiarum sollempnitas in Ubsola celebrari. Ad quam 
videlicet sollernpnitatem nulli praestatur immunitas. Reges et 
populi, omnes et singuli sua dona transmittunt ad Ubsolam et 
quod omni poena crudelius est, illi qui mm induerunt christiani-
tatem, ab illis se redimunt cerimoniis. Sacrificium itaque tale 
est. Ex omni animante . . . mos est [se här 634]. Corpora 
autem suspenduntur in lucum, qui proximus est templo. Is enim 
lucus tam sacer est gentilibus, ut singulae arbores eius ex 
morte vel tabo immolatorum divinae credantur. Ibi etiam canes 
et equi pendent cum hominibus, quorum corpora mixtim suspense 
narravit milj aliquis christianorum 72 vidisse. Ceterum neniae, 
quae in eiusmodi ritu libationis fieri solent, multiplices et in-
honestae ideoque melius reticendae. 

Härtill kommer nu vad skolierna 134 ock 137 (se här s. 617-
618) ha att berätta om offerfästen. 

Vid en jämförelse mellan dessa två skildringar finner man 
strax de likheterna mellan båda offerfästerna, att båda fram- 
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ställas som en stor allmän landsfäst av högsta religiösa betydelse 
eck att båda firats på våren (ock i det närmaste lika lång 
tid: 9 ock 8 dagar). Detta har föranlett, att flera forskare an-
tagit, att de voro en ock samma offerfäst, som vart nionde år 
firades med särskilda, större religiösa ock sällskapliga högtid-
ligheten Så t. ex. GOLTHER, German. Mythologie, s. 584, som 
-finner den av Adams-skoliet angivna tidpunkten vara »die ur-
spriingliche und richtige», emedan här ett sommaroffer skulle 
föreligga; så CRAIGIE, The religion of ancient Scandinavia 
(London 1906), s. 62, där både SNORRES ock ADAMS tidsuppgifter 
anföras som exempel på att »the precise time» för denna fäst 
»may have varied in different parts of Scandinavia». 

L. BYGDtIsT vill sammanslå julfästen, det uppsvenska disa-
blotet, ock det av SNORRE beskrivna svenska huvudoffret i Goe samt 
elen av ADAM beskrivna offerfästen till en högtid, enligt honom 
-firad »i slutet af Januari eller begynnelsen af Februari ej långt 
från Byndelsmässan, vart nionde år firad med större högtidligheter, 
d. v. s. med talrika menniskooffer» (Samlaren XVII, s. 70-71). 
Jag tror inte, att detta kan vara riktigt. Jag ser häri tre olika 
fäster: julfästen i förra hälften av januari (se BRÅTE, Höknatten 
i denna skrift), disablotet eller goiblotet i början av göjemånad 
,(se här förut) ock det vart nionde år firade offret en månad 
därefter. Därefter följde i början av nästa månad, sommar-
månaden, det av SNORRE för Sverge omtalade stora årliga offret 
at su m r i. Jag kan icke här närmare ingå på frågan om 
tiden för dessa fäster, varom som bekant en hel litteratur före-
ligger. 

Vad som föranleder mig att skilja mellan göjeblotet ock 
det vart nionde år inträffade är (utom de mot varandra stridiga 
uppgifterna om tidpunkten för deras inträffande) sådana olik-
heter, som att den förra säges räcka en vecka, den senare nio 
dagar, ock framför allt att den senare fästen synes ha varit av 
en annan karakter än den förra, i det att den förra även hade 
-en juridisk ock kommersiell betydelse, såsom förenad med ting 
eck marknad, som den senare ej synes ha haft. 

Det antages ju visserligen, ock säkerligen med rätt, att de 
stora folkförsamlingarna med sina rättsförhandlingar från början 
sammanhänga med de större offerfästerna; se J. GRIMM, Deutsche 
vechtsalterthlimer3  s. 745. Men därav följer naturligtvis inte, 
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att ej offerfåster kunnat firas utan ting i juridisk mening. / 
ADAMS täxt eller i skolierna finnes intet som antyder, att den,  
vart nionde år inträffande offerfästen varit förenad med ting-
ock marknad, lika litet som hos THIETMAR dylikt nämnes på' 
tal om den motsvarande danska offerfästen, medan sådant ut-
tryckligen, som vi sett, nämnes av SNORRE vid göi- eller på 
svenska göjeblotet. 

Ett sådant argumentum ex silentio kan synas föga bevisande. 
Men det sätt, varpå offerfästen hos ADAM ock i skoliet skildras, 
gör det efter min mening sannolikt, att denna uteslutande varit 
en offer- ock glädjefäst, som det tycks enligt Saxo I: 278,  
(jfr MOGIC, Menschenopfer s. 361), förenad med mimiska upptåg. 
Allvarliga saker som rättsförhandlingar synas icke lämpligen 
ha kunnat vara förenade med det dagliga stora offrandet, de. 
därmed följande dagliga dryckesfåsterna, de lättsinniga sångerna, 
de mimiska upptågen ock vad allt därmed kunnat följa av 
uppsluppet folkliv. Egentliga rättsförhandlingar ock affärer i 
speciell mening hörde icke till de saker, som enligt TACITUS> 
Germania, kap. 22, germanerna »in conviviis consultant» (men 
väl frågor om krig ock fred m. m.); för övrigt heter det där, 
att besluten fattas först följande dag (då de äro nyktra, är tyd-
ligen meningen): »deliberant, dum fingere neseiunt; constitttunt, 
dum errare non possunt». 

Man tycker sig i detta stora Uppsala-blot i viss mån se en 
motsvarighet till de — först faktiskt, sedan lagligen — en vecka 
varande, stundom med ett slags människooffer förenade romer-
ska saturnalierna, under vilka domstolarna älst hade ferier. 

Vid göjeblotet, som i Sverge åtminstone väl, som nämnts, 
var detsamma som disablotet — eller åtminstone tidigt därmed 
sammanslaget — var förhållandet troligen ett annat, i det att 
där åtminstone en del av de större offerfåsterna voro skilda på 
särskilda dagar från tings- ock marknadsförhandlingarna. Jfr 
Uplandslagens bestämmelser om Disaping s dagh er ock köp king
under Distingen-Kyndelsmässan. Det av SNORRB omtalade »huvud-
blotet» i Uppsala har sålunda varit ett årligt landsmöte för reli-
giösa, juridiska ock merkantila ärenden; men den av ADAM om-
talade stora offerfästen i Uppsala har endast varit en religiös 

1) Schack, Studier 2, s. 251; Frazer, The Golden Bough3  I: ii, s. 310.. 
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samt gästabuds- ock glädjefäst, återkommande endast vart nionde 
år (ock därför också föga förenlig med rättsliga förhandlingar): 

Jag anser alltså, att det är oriktigt att sammanställa de av 
ADAM ock SNORRE beskrivna offerfästerna såsom ett ock samma 
slags fäster (så när som på periodiciteten) ock sålunda för den 
förra antaga samma årstid som för den senare. 

Det är efter min mening intet som hindrar att antaga det 
vara riktigt, då Adams-skoliet förlägger den förra till omkring 
vårdagjämningen. Vi veta ej alls, av vad anledning detta större 
offer hölls ock till vilka gudar det offrades — tyvärr tiger ADAM 
därmed. Men det är mycket sannolikt, att det åtminstone 
delvis varit ett vegetationsoffer som då förehades. I så fall 
passar ju tiden för vårdagjämningen mycket bra, om också de 
nordiska ock germanska vårfästerna också förekommo vid åt-
skilliga andra tider på nyåret ock våren. Se MOGK, Germ. 
Myth.2  s. 169. 

Till sist vill jag erinra därom, att på Island i senare tider 
(enligt JöN liRNASON, påpekat av BRÅTE, Höknatten) minnen av 
offerfäster vid början av vårmånaderna funnits. 

Vi ha nu sett, att alla uppgifter i de fyra sammanhöriga 
skolierna — den om trädet t. v. undantagen — få antagas 
vara riktiga eller sannolika. Det återstår nu att se, hurudant 
förhållandet är med uppgifterna om trädet. Det vore högst 
oväntat, om i detta fall en uppgift skulle föreligga, som vore 
fantastisk eller alldeles uppdiktad. Man väntar sig i stället en 
värklighetstrogen skildring även i detta fall rörande trädet, ock 
en sådan föreligger enligt min mening även. 

Granskar man närmare de av MULLENHOFF ock efter honom 
av ScnecK m. fl. gjorda sammanställningarna, skall man lätt 
inse, att dessa bevisa alldeles motsatsen av vad de av de nämnda 
forskarna ansetts bevisa, ty man skall då finna, att just de 
»mycket fantastiska» dragen i SNORRES ock den poetiska Eddans 
skildring av Yggdrasil alldeles saknas i Adams-skoliets skild-
ring av trädet vid Uppsala hednatämpel, ock att denna senare 
över huvud alls icke har några fantastiska drag, utan tvärt om 
är en helt ock hållet realistisk skildring. Medan sålunda de 
förra källorna ha det fantastiska meddelandet, att trädets grenar 
»breda sig över hela världen ock nå upp till (över) himlen» eller 
»omkring alla land», har den senare endast den fullt naturliga 
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uppgiften, att trädet »vitt utbreder sina grenar». Denna olikhet 
bar redan påpekats av S. BUGGE (ovan a. st.). Medan Grimnis-
mål kallar världsträdet »det yppersta av träd» ock SNORRE låter 
det vara »det största ock bästa av alla träd», talas det i Adams-
scholiet endast om ar b or maxima, som icke behöver betyda 
ock här nog icke betyder, såsom också BUGGE menar, mera än 
»ett mycket stort träd» — i annat fall hade det bort stå om - 
nium maxima, synes det mig. 

Vad beträffar uttrycket i Adams-skoliet, att trädet »är stän-
digt grönt under vinter ock sommar», som motsvarar VQ1uspås 
ord om Yggdrasil, så kan detta naturligtvis icke 	generellt 
taget — anses som ett fantastiskt uttryck. Vi ha ju gott om 
sådana träd i vårt land, nämligen barrträden. Att just ett 
sådant här är avsett, skall jag i det följande söka visa. I fråga 
om ett lövträd, en ask, som Yggdrasil, måste det dock anses 
fantastiskt (se nedan). 

»Ingen vet, av vad slag det är», heter det sist. Detta ytt-
rande sammanställes av MCLLENHOFF, SCHCCK, SEGERSTEDT o. a. 
med yttrandet i Fjqlsvinnsmål, att ingen vet, från vilka rötter 
trädet kommer. BUGGE säger härom (a. st.): »Hvorvidt Udtryk-
ket om Upsala-trfflet, at ingen ved, af hvad Art det er, inde-
holder samme Mening som Udtrykket om Mimetrxet, at ingen 
ved af hvilke Raider det skyder op, synes tvivlsomt.» 

Att det förra uttrycket skulle bero på ett missförstånd av 
det senare, synes mig högst otroligt. Detta förra yttrandet inne-
bär visserligen en högst oväntad uppgift om ett i Sverge växande 
träd. Men fantastisk kan den ju inte kallas. Möjligheten av 
att ett träd kunnat där uppväxa ur ett frö från främmande land 
eller under folkets hägn leva kvar som en enstaka relikt från 
en utdöd trädart, kan ju icke bestridas. Jag skall i det föl-
jande söka visa, att detta uttryck har sin fullt naturliga för-
klaring ock sålunda är att fatta helt realistiskt. 

Vi ha härmed fullständigt granskat innehållet av de fyra 
skolier, som handla om Uppsala hednatämpels läge ock om-
givningar samt kulten därvid, så när som på den specialunder-
sökning om vad det evigt grönskande trädet är, som här är vår 
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huvuduppgift. Vi ha därvid funnit, att ingen upplysning lem-
oas, som ej kan vara riktig eller som ej bär värklighetsprägel. 
Det synes då fullkomligt otillåtligt att antaga, att en uppgift, 
vars ordalag också bära värklighetens prägel, skulle vara helt 
ock hållet uppdiktad. Jag tror, att läsaren nu skall vara enig 
med mig därom, att endast en sådan tolkning av skoliets skild-
ring av det evigt grönskande trädet, som utgår från dettas värk-
liga tillvaro, är möjlig ock tillåtlig. 

Jag har nyss sagt, att det ligger nära att tänka på ett 
barrträd. Det är ju också med hänsyn till vårt klimat den 
enda möjligheten. Våra lövträd hava ju icke vintergröna blad. 
Ilex aquifolium, järneken, som förr vuxit i Bohuslän ock 
ännu förekommer i Norge, har visserligen så, men den kan ej 
ifrågakomma, då den är en buske eller ett lågt träd (högst 20 
fot högt) ock för övrigt näppeligen skulle trivts i Upplands 
klimat. SEGERSTEDT (a. a. s. 28) säger ock, att det är »knappt 
troligt», att Uppsala-trädet skulle utgjorts av en ilex, efter den 
beskrivning, som ADAM ger. 

Från Gottland finnes visserligen en berättelse om att där i 
historisk tid, så sent som 1452, skulle ha funnits ett evigt gröns- 
kande lövträd, en helig ask; men denna berättelse, som tagits 
för god av flera mytologiska forskare såsom återgivande ett 
historiskt faktum, är ju naturvetenskapligt alldeles orimlig, enär 
asken ju »senast af alla svenska träd slår ut sina löf och tidigast 
förlorar dem» (Nordisk Familjebok2, art. Asksläktet) ock omöj-
ligt kan ha haft »evigt grönskande» blad. Jag återkommer längre 
fram till denna berättelse, som då skall visas vara en av folk-
sägnen ombildad myt av stor betydelse för vårt ämne. 

Ett par andra uppgifter om germanska evigt grönskande, 
heliga träd, vilka såsom profana fålla sina blad under den kal-
lare årstiden, äro bevisligen oriktiga. 

Så är förhållandet med uppgiften hos E. H. MEYER, Germa-
nisehe Mythologie s. 87, att »ein Familienschutzbaum ist der 
schwedisehe Boträd, Hausbauni, der Winters das Laub behält 
und, Donnerstags verehrt» o. s. v. Uppgiften är, såsom tyd-
ligt framgår av dess innehåll för övrigt, hämtad från Hviatx- 
CAVALLIUS, Wärend och Wirdarne — vilket arbete eljest fler-
städes hos MEYER citeras — I, s. 142 f., där det talas om vård-
träd, bosträd såsom heliga träd, »hvilka oftast utgöras af 
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någon gammal lind, ask eller alm», således alla lövträd. Intet 
ord nämnes emellertid om att de behålla sina löv om vintern, 
något som ju ock i fråga om uppgifter från historisk tid, delvis 
nutiden, ej häller kunde väntas. Icke häller säges något sådant 
om de bohuslänska bo-trä, som omtalas hos OEDMAN, Bahus-
Läns Beskrifning s. 75. 

Oriktig är ock uppgiften (i Quarterly Review, a. st. s. 226) 
om ett ryktbart träd i Ditmarschen, »liksom Yggdrasil grönt 
vinter ock sommar». Berättelsens detaljer för övrigt hänvisa 
tydligen till MULLENHOFFS »Sagen Mä,rchen und Lieder der Herzog-
thtimer Schleswig Holstein und Lauenburg» (1:a uppl. 1845), där 
det emellertid heter om detta träd, en lind, som i hela landet 
kallades »der Wunderbaum» ock som var högre än alla andra 
träd vitt omkring, att »bis zur Einnahme des Landes hat sie 
jedesmal gegriint». »Aber es war eine alte Verkiindigung», heter 
det vidare, »sobald die Freiheit verloren wäre, witrde auch der 
Baum verdorren. Und solches ist eingetroffen» (se.  lir DXII i 
a. a.) Det är ju tydligt, att jedesmal här betyder var vår 
ock alls ej kan avse hela året, liksom det ju ock står, att trädet 
torkade • bort, ej att det upphörde att grönska om vintern. Det 
var ej såsom evigt grönskande trädet var »ein Wunderbaum», 
utan dels för sin storleks skull, dels emedan »ihre Zweige 
standen alle kreuzweis, also das Niemand ihres Gleichen 
,gewusst». 

Uppgifter om evigt grönskande lövträd, nämligen ekar, 
finnas däremot värkligen i källor från 1500-talet. Detta gäller 
främst den berömda eken i Romove, de hedniska preussarnes 
religiösa centrum. »In hieme quoque viridis conspiciebatur», heter 
det om hänne; se CHR. HARTKNOCH, Selectae Dissertationes histor. 
de variis rebus Preussicis, 1679, s. 111, där tre författare från 
1500-talet anföras som hemulsmän (bihang till samma förf.:s 
utgåva av PETRI DE DIISBURGS Cronicon Prussix, Jenx s. å. 1). 
Om en annan helig ek hos preussarna vid staden Heiligenbeil 

1) Jag har tyvärr ej haft tillfälle få so någon av här avsedda 
förf. (Grunovius, Hennebergerus, Waisselius), så att jag ej vet, hur 
ordalagen falla sig hos dem. I HARTKNOCKS tyska samarbetning av Dos-
BURGS krönika med hans egna Dissertationes (Alt und Neues Preussen, 
Franckfurt und Leipzig 1684, s. 117) heter det, att denna ek »ist 
Sommer und Winter griin gcblieben». 
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berättas även av en förf. (som dog 1610), att den »non minus 
wstate quam hieme (opera procul du bio Diaboli) assidue virebat» 
(ant'. diss. s. 113). Dessa båda ekar blevo sedan under medel-
tiden förstörda efter kristendomens införande. Folksägnen om 
dem kan under mellantiden intill traditionens upptecknande 
ha hunnit något omgestaltas, så att detta draget om trädens 
eviga grönska tillkommit. I själva DIISBURGS krönika av 1326 
nämnes intet därom. 1  Om dessa båda ekars eviga grön ska 
nämnes ej häller något i »Respublica Sive Status Regni Polonite 

Prussife», Lugd. Bat. Elzev. 1627, s. 321, där den intres-
santa skildringen förekommer av hurusom sub quercu quad am 
(den förstnämnda eken i Romove), så ock så lång ock bred — 
det är allt som säges om denna ek — tela optima sericea 
.extensa fu it, däri avgudarnas bilder voro uppställda (man ser 
här på en gång övergången från trädkult till personlig guda-
dyrkan ock utvecklingsformen av tämpel). 

Man kan tänka sig uppkomsten av dessa, troligen jämförelse-
vis sena sägner om evigt grönskande nordeuropeiska ekar Vara 
att söka i den omständigheten, att eken (särskilt Quercus ses-
siliflora, vinterek, på tyska bl. a. griineinhe, wintereiehe) 
ej sällan behåller en del av sina blad under vintern fasthän-
gande, ehuru vissnade, vid grenarna (liksom i högre grad boken). 
Dessa heliga ekar ha kanske i högre grad haft denna egenhet, 
ock därav har då folkfantasin byggt historien om den eviga 
grönskan (obs. de anförda namnen). Mindre troligt är, att man 
hört talas om att i södern fanns evigt gröna ekar (Quercus ilex) 
ock överfört deras egenskap till den nordliga arten. 

För 1500-talets författare, vilka, såsom vi ovan sett, togo 
djävulen till jälp vid förklaringen av ekens eviga grönska, 
voro de naturhistoriska hindren lätt övervunna. Det kan här 
tilläggas, att ännu en så upplyst förf. som Jon. SCHEFFERIIS i 
Upsalia, s. 36, om Uppsala-trädet yttrar: Vix est dubium, quin 
arte vique diabolica et translata huc ea arbor et in flore per-
petua conservata fuerit. 

Hos P. A. SÄVE, Skogens sagor, Sthm 1877, s. 4 heter det: 
»Äfven mente man, att, då somliga träd (isynnerhet vissa gamla 
ekar) hela vintern igenom behöll° sina löf, denna förunderliga 

1) Se Hartknoch s. 78 f. 
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kraft förlänades den af lind-, hvit- eller visdomsormen, som 
bor under deras rötter, samt att trädens blad duga till bot». 
Med uttrycket »behöllo sina löf» menar han säkerligen icke 
såsom friska, utan blott att de, om ock vissnade, sutto kvar. 

Om heliga barrträd kan följande förtjäna anföras. 
I Vita Sancti Martini av SULPICIUS SEVERUS heter det: 

Item dum in vico quodam templum antiquissimum [Martinus] 
diruisset et arborem pinum, quae fano erat proxima, esset 
aggressus excidere . . . quia esset daemoni dedicata1. Här ha vi 
således ett heligt barrträd omtalat såsom stående invid ett hed-
niskt tämpel. 

Det synes vara möjligt, att, då i hällristningar en enstaka 
gran finns avbildad — så hos GUSTAFSON, Norges oldtid, s. 56, 
RALTZER, /Bohusläns hällristningar, pl. 42-43 (två granar, en 
äldre, en yngre, å pl. 1-2) — därmed angives, att ifråga-
varande gran varit ett heligt träd. Jfr avbildningar av dubbel-
yxa m. m. i hällristningar. SEGERSTEDT, Nordiska vapengudar 
s. 6752, anför B. SALINS uppfattning, att ett ensamt svärd å en 
hällristning är en helig symbol. — Dock är det kanske troligare, 
att dessa träd skola utmärka skogklädd strand. 

Det finnes även en uppgift om en helig idegran på ger-
mansk botten, av innehåll att enligt ett bevarat gammalt doku-
ment den ännu befintliga stiftskyrkan i grevskapet Bent-
heim i västra Hannover år 1152 skulle uppbyggts vid sidan av 
»den heliga idegranen», som då skulle ha härrört från hed-
nisk tid. Denna idegran skulle ännu leva ock dess stam vara 
3.13 meter i omfång. Så enligt F. C. SOILUBELER, Norges V2ext-
rige I, s. 451 (där anfört från VON PERGER, Deutsche Pflanzen-
sagen, 1864, s. 346). Emellertid påstås det i ett nyare tyskt 
arbete, H. RELING und I. RONHORST, »Unsere Pflanzen nach Baren 
deutschen Volksnamen, ihrer Stellung in Mythologie und Volks-
glauben, in Sitte und Sage, in Geschichte und Literatur», (Gotha 
1904), s. 63, att ett misstag av v. PERGER här föreligger, bero-
ende därpå att namnet på der eibenbaum i vissa trakter av 
norra Tyskland, ibenbaum eller iper, även är namn på die 

Anfört redan hos Jon. SCHEFFERUS, Upsalia s. 32; också hos 
MANNHARDT, Wald- und Feldkulte, I, s. 57, n. 3. 

Skrifter tillägnade P. G. Eklund, Lund 1910. 
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ul m e 1; jfr att i nyholländska skriftspråket ijp, ijpenboom 
är namn på bägge träden, för alm växlande med olm. Även 
i ags. betyder iw, 6ow både ornus ock taxus (se WRIGHT-
WeLCKER 2). Det var en gammal ock stor alm som stod vid 
nämnda kyrka (den störtades av en storm år 1833 eller 1834). 
Men icke nog därmed: den av SCHVBELER anförda uppgiften, 
att det i det gamla dokumentet står, att kyrkan blev byggd 
»neben dem heiligen Eibenbaume», synes vara alldeles gripen ur 
luften. I V. PERGERS bok, å av SCHCBELER uppgiven sida, står 
för det första alls ej ordet heiligen, utan det talas blott om 
»eine Eibe», som »dem Stiftungsbrief der Kirche zufolge schon dort 
stand» (nämligen invid kyrkan), varest den ännu står. För det 
andra tyckes V. PERGER oriktigt uppgiva, att det talas om en 
idegran i nämnda dokument, ty i en bok, som är ett år äldre än 
v. PERnEns, eller E. MIELCK, Die Riesen der Pflanzenwelt, Leip-
zig & Heidelberg 1863, har jag funnit följande uppgift (s. 108): 
I en uppsats av A. MEYER i Nene Hannoversche Zeitung, 1861-2, 

.anföres ett meddelande ur kyrkoboken i Wietmarschen i grev-
skapet Bentheim (Hannover) av följande lydelse: »Zur Bekundung 
des hohen Alters der Eibe und zugleich als Beispiel von ausser-
ordentlieher Stärke erwähne ich eines zu Wiethmarschen, 4 bis 5 
Sehritt von der Kirche entfernt stehenden Exernplares, welches, 
obwohl der Kopf theils abgeweht, theils abgehauen worden, 
doch noch so hoch als die Kirche ist und auf dem Stamm 9 
Fuss 5 Zon Preussisch• im Umkreise hält. Nach Tradition heisst 
es, das Stift sei 'bei einem Eibenbaurne' erbaut worden. Zufolge 
der Fundationsurkunde ist die Kirche im Jahre 1152 eingeweiht». 
Här står sålunda intet om helighet, sägs alls ej, att »die Eibe» 
enligt stiftelsebrevet funnits, när kyrkan byggdes, utan att »tradi-
tionen» berättar detta. Rätta förhållandet synes nu vara det, att an-
tecknaren i kyrkoboken oriktigt återgivit traditionens iper, ijpen-
boom, som avsåg en alm, med eibe, eibenbaum. 

Uppgiften om trädets storlek ock stamomfång låter väl 
förlika sig med det nya påståendet, att det varit en alm. Av 

Enligt FR. KANNGIESSER, Die Etymologie der Phanerogamen-
Nomenelatur, Gera 1908, s. 182, på. grund av att idegranens trä har 
samma färg som almens. 

Anglo-Saxon and old Engl. Voclibularies2, London 1884, I: 138, 
169, 462. 
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detta träd finnas, enligt nyssnämnda arbete av MIELCK, jätte-
exemplar av vida större höjd ock omfång. 

Uppgiften om »den heliga idegranen» i Hannover synes 
alltså vara apokryfisk, vilket naturligtvis icke hindrar, att annan-
städes dylika kunnat finnas. 

Tallen, pinjen, granen voro i Grekland ock Rom ofta 
helgade åt olika gudomligheter, såsom Pan, Poseidon, Hymenfflus, 
Cybebe (Cybele), Dionysos1; cypressen var i Grekland helgad åt 
Proserpina ock Pluto (BÖTTICHER a. a. s. 488). Hos armenier 
ock perser var den ock helig (a. a. s. 508 f.). Cedrus Deo-
dara från Himalaya anses av hinduerna helig ock odlas därför 
ofta i närheten av tämpel ock boningar. Namnet deodara (egentl. 
devodara) är av indiskt ursprung ock betyder »gudsträd» (Nor-
disk Familjebok, art. Ceder, Schtibeler a. a. s. 443). 

Professor K. F. JOHANSSON har benäget skriftligen meddelat 
mig följande: »Att ett barrträd med namnet devadåru före-
kommer i äldre källor kan jag bestyrka. Att det skulle varit 
speciellt heligt, finnes — så vitt jag vet — knappast några 
säkra uppgifter om; men det synes framgå redan av namnet. 
Förmodligen var det en bestämd guds träd, men hvilkens är ej 
godt att säga: snarast Qiva's., 

Vilket barrträd kan nu det evigt grönskande, heliga trädet 
vid Uppsala hednatämpel ha varit? Jag kallar det heligt, 
ehuru det icke uttryckligen så nämnes av ADAM. Men i dennes 
täxt heter det så straxt efter det nyss anförda om °gren vid 
Uppsala tämpel, att vart träd i lunden var heligt (se ovan s. 547) 
ock i lunden stod naturligtvis »det evigt grönskande trädet». 

Det enda barrträd som här kan ifrågakomma är tydligen 
idegranen, även kallad barrlinden, fno. ST, lat. Taxus baccata, 
det träd som med sina »ovan glänsande mörkgröna blad» (HART-
MANS Flora) väl förtjänar karakteristiken i den norska runsången: 

(kr) er vetrgrcenstr visa 
(se WIMMER Die Runenschrift s. 280). 

1) Se BÖTTICHER, Der Baumkultus der Hellenen, Berlin 1816 (fig. 
ö, 6, 11, 17, 18); J. El. DIERBACH, Flora mythologica, Frankfurt a. M. 
1833, s. 41; PAUL WAGNER, Die Eiche in alter und neuer Zeit. Eine 
znythol.-kulturgesch. Studie II, i Berliner Studien ffir class. Philologie, 
B. 13, H. 2; FRAZER, The•Golden Boughl  I, s. 321. 
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Jag skall nu anföra vad som talar för att Uppsala-trädet 
varit detta träd. 

Först skall då visas, att Adams-skoliets ord »ingen vet, av 
vad slag det är» kunna passa in på idegranen. 

Jag förklarar detta på följande sätt. Idegranen har i forn-
tiden varit ytterst eftersökt för sin hårda, hållbara ved, som 
lemnade ett ypperligt virke. Därav gjordes, som bekant, bland 
annat bågar. Detta har förmodligen i Norden långa tider varit 
en huvudanvändning av träet, eftersom båge i fno. rent av 
kommit att kallas med trädets namn: r. Det fsv. ock nysv. 
namnet Ivar = 'bågskytt' erinrar ännu om denna användning 
hos oss; jfr eng. yeoman. Även i mhty. betyder iwe både 
idegran ock båge. 

Egendomligt nog fortlever bruket att förfärdiga pilbågar 
av idegran trä ännu i dag i en trakt av Norge, nämligen på ön 
Stora Sarter i trakten av Bergen. Virket till dessa bågar hämtas 
från Hardanger, där »barlinden» är rätt allmän. Med dessa 
bågar jämte tillhörande pilar drives jakt på en valart (Balx-
noptera rostrata).1  

Men veden av trädet var i forntiden även till andra ända-
mål för sin hållbarhet mycket anlitad; så gjordes därav trä-
spann redan under äldre järnåldern2. Ock i forntiden användes 
den också till det, varför den i nyare tid »är högt värderad», 
eller. till »finsnickeriarbeten». En utmärkt vacker, ornerad ask 
av barrlindträ från Norges äldre järnålder finnes avbildad hos 
GUSTAFSON, a. st. nr 295. 

Som bågar ju var ett i forntiden mycket använt vapen 
ock träet även för andra ändamål, såsom vi nu sett, användes, 
kunde det tänkas, att detta träd blev så starkt anlitat, att det 
kunde i vissa trakter gå ut. Detta kunde i Norden så mycket 
lättare tänkas inträffa, som trädet ju i vårt klimat säkerligen i 
forntiden liksom nu icke varit alltför allmänt växande. Dess 
ytterst långsamma växt ock sålunda tröga återväxt är en om-
ständighet som också kommer i betraktande härvidlag. 

Se uppsatsen »llvalfangst med bue og pil» i Tidskr. Naturen 
Bergen 1899, s. 141. 

Se avbildningar därav hos GUSTAFSON, Norges oldtid, nr 372, 
ock 0. RYOR, Norske Oldsager, s. 180, 381-382. 

43-111091 Flistakrift till II. F. Feilberg. 
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själva värket uppgives det också i åtskilliga källor, att 
trädet i vissa trakter blivit utrotat, ock över allt eljest, där 
trädet omtalas, anses det vara statt i utdöende. Så säger 
HEHN, Kulturpflanzen und Hausthiere6, s. 513, efter att ha 
nämnt, att CBSAR, De bello gall. 6: 31: 2, omtalar trädets all-
männa förekomst i Gallien ock Germanien: »aber die Schönheit 
seines Holzes, die es den Drechslern und Schnitzlern so werth 
machte 	ftihrte in ganzen Gegenden zu seiner Ausrottung, 
(nu spärr.). 

RELING-HOHNHORST, Unsere Pflanzen, s. 61, anföras för nyare 
tider flera orsaker till att idegranen är stadd i utdöende i Tysk-
land, såsom att »der Baum liebt Schutz und Schatten und geht, wenn 
ihm diese durch Wegschlagen des Holzes in seiner Umgebung 
genommen werden, leicht ein», ock att »der junge Eibenlaub von 
Rehen und Hasen begierig gefressen wird», varför man sällan 
finner helt unga idegranar även i större bestånd av trädet i 
Tyskland. 

Från flera andra håll finnas uppgifter om idegranens utro-
tande, så i nyare tid från orter, där den användes till att pryda 
likkistor. Så heter det i Nordisk Familjebok2, art. Idegran: 
»De vackra, tätbladiga grenarna äro mycket omtyckta till de-
korationer, graf kransar o. d., hvilket har väsentligen bidragit till 
trädets försvinnande». I »Hushålls-Magasin», 1, Skara 1762, s. 27 
heter det, att barrlinden »brukas ock mycket till badqwastar . . .; 
men detta modet har somligstäds utrotat detta rara och artiga 
trädet». 

Från Norge anföres som en sådan orsak, att det hårda träet 
i vissa trakter allmänt brukats för att lägga under kölen på 
båtar, som skulle dragas i land (Schtibeler a. a. s. 449). Se 
ock om idegranens utrotande El. CONWENTZ, Die Eibe in West-
preussen, ein aussterbender Waldbaum 1, Danzig 1892, s. 59 f., 
ock i arbetet Lebensgeschichte der Blätenpflanzen Mittel-Europas, 
V. KIRCHNER, LOEW, SCHRÖTER, Stuttgart 1904, I, s. 62 f. ock där 
anförd litteratur därom. Det heter här: »Die Eibe war Miller in 
Europa weit stärker verbreitet als gegenwärtig.» Hos WARMING, 
Den danske Planteverdens Historie efter Istiden, Kbh. 1904, 

1) I Abhaudlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen. 
H. III. 
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s. 70, heter det: »Det synes ikke at kunne vare Tale om, at 
det er Klimatet der har gjort den1  sjx1den; det er Mennesket 
der udrydder den». 

Till jämförelse kan här anföras ett fall av utrotande av ett 
annat barrträd i en trakt av vårt land. N. 0. HOLST omtalar 
(Postglaciala tidsbestämningar, Sth. 1909, s. 31), att tallen 
»först i historisk tid försvunnit från södra Skåne. Antagligen 
har den här blifvit utrotad genom människans ingripande». 

Jag antar nu, att idegranen i Sverge vid den tid det här 
är fråga om varit, praktiskt taget, utrotad sedan flera århun- 
draden, så att befolkningen hunnit glömma dess namn ock ut-
seende. Uppsala-trädet stod kvar i ett ytterst ärevördigt, stort, 
kanske tusenårigt exemplar. Så gammal synes nämligen ide-
granen kunna bliva, varom mer i det följande. 

Man kan häremot invända, att idegranen ju ännu lever i 
vårt land, t. o. In. just i Uppland, varför det synes vara orim- 
ligt antaga, att den skulle varit utrotad där i början av 1000- 
talet. Därpå kan svaras, att den naturligtvis kan ha levat kvar 
i smärre exemplar i avlägsnare ock otillgängligare trakter — 
från vilka den senare kan åter ha spritt sig något mer (den är 
ju ännu rätt sällsynt eller »rar» hos oss) — såsom i skärgår-
dens skogar, där jag själv (på Torö i Södermanland) sett den 
växa i längs marken nästan krypande, mycket små exemplar. 
Den kan där ha varit okänd eller känd endast av en eller 
annan jägare eller fiskare, medan den för den stora massan av 
folket varit glömd ock alldeles okänd. 

Orden »ingen vet, av vad slag det är» behöva naturligtvis icke 
tagas så strängt efter orden, att absolut ingen människa vetat 
det, utan innebära blott, att meddelaren själv ock alla, som han, 
antagligen på ort ock ställe, frågat om saken, voro obekanta där-
med. Det kan tänkas, som sagt, att en ock annan avlägset 
boende visste det, även att en ock annan besökande utländing 
känt igän trädet, men hans eventuella yttrande därom till någon 
svensk på platsen har då gått in genom dennes ena öra ock 
ut genom det andra, då autopsien av en svensk motsvarighet 
felades. 

1) Näml. »Taxen», som förf, kallar idegranen; eljest har danskan 
ock namnet barlind från norskan. 
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Det finnes i ett tyskt arbete ett yttrande om tyska folkets 
obekantskap med ide,granen i vår tid, som är synnerligen upp-
lysande med hänsyn till vad nu här ovan yttrats. »Trotzdem 
die Eibe ein echt deutscher Waldbaum», heter det i ovan an-
förda bok »Unsere Pflanzen» av RELING ock BOHNHORST, s. 60, »ist 
sie doch in der Gegenwart wegen ihres seltenen Vorkom-
mens fast unr dem Förster, Botaniker und Gärtner be-
kann t» (nu spärr.). I det nutida Tyskland är emellertid ide-
granen så långt ifrån utrotad, att t. ex. i Mecklenburg flera 
ovanligt stora exemplar finnas, ett större med ett omfång av 
2 m. ock höjd av 12 m., likaså i Frankfurt a. M., i Schlesien; 
bestånd av omkring 600 ex. finnes i Harz, det största med 3,17 
metes omfång, ock i Dermbach; ett annat dylikt i Västpreussen 
med över 1,000 ex.; ett med flera hundra ex. har för några år 
sedan påträffats i Ostpreussen av prof. CONWENTZ; dessutom 
finnas här ock där enstaka mindre bestånd. Ock dock är trädet 
okänt av folket över huvud taget enligt författarna! 

På Uppsala-trädets tid funnos varken jägmästare eller bota-
nister ock väl knappast trädgårdsmästare, vadan särskilda förut-
sättningar för några att känna till ett sällsynt träd ej då funnos. 

Efter detta måste väl det av mig nyss gjorda antagandet 
för Sverge ej kunna anses orimligt. 

För min förmodan, att idegranen mot slutet av vikinga-
tiden — jag kan tillägga: eller tidigare — varit (så gott som) 
utgången i Sverge eller åtminstone i större trakter av landet, 
skulle följande förhållanden kunna tyckas tjäna som bevis. 

Professor Tå. CONWENTZ, nu i Berlin ledare för »Staatliche 
Stelle för Naturdenkmalpflege in Preussen», har i en uppsats om 
»Die Eibe in der Vorzeit der Skandinavischen Länder», intagen i nr 
22934 av Danziger Zeitung' (1897), redogjort för de mikroskopiska 
undersökningar, han i de stora museerna i Stockholm, Kristiania, 
Köpenhamn m. m. anställt rörande förhistoriska kärl ock red-
skap av trä. Han har därvid iakttagit, att i Stockholm fanns ett 
ämbaraktigt kärl av idegran, i Lund 2, medan i Kristiania av 
23 fynd 18 olika kärl (»gefässe») voro av idegran, härrörande 
från den yngre romerska tiden, folkvandrings- ock vikingatiden, 

.  1) För mig -bekant genom ett separattryck därur, mig benäget med-
delat av docenten OSCAR ALMGREN. 
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ock i Köpenhamn av 26 olika träföremål, utvalda ur -museets 
mycket rika förråd därav, samtliga befunnos vara av idegran. 
Det var spann, ett knivetui, flere bägare, härrörande från 
tiden från 8:de eller 7:de århundradet före Kr. till ock med 9:de 
århundradet efter Kr. - 

Prof. CONWENTZ framhåller, att efter de nordiska arkeolo-
gernas sammanstämmande utsagor dessa föremål icke äro impor-
terade från s.ödern,1  utan alltigenom av inhemskt ursprung. Han 
tillägger: »Es ist tiberraschend besonders för Dänemark, wo heute 
die Baumart urwilchsig nur an einer einzigen Lokalität (Veile-
fjord) bekannt ist». 

Jag anmärker härtill, att det hos SCHOBELER, Norges Vxxt-
rige 1, s. 463, också säges: »Man trfeffer ofte i Norge og 
Danmark (sj el den- i Sverige 2), i fund fra den xldre Jernalder, 
smaa Spand ...» av idegran-trä, samt att där likaledes påpekas, 
att de norska fyndens inhemska ursprung »maa anses for sand-
synligt af den Grund, at de fieste af de i Norden fundne Spand 
afvige st5erkt fra de udenlandske med Hensyn til Beslagenes 
Form». Det har redan nämnts (s. 648) att i GUSTAFSONS Nor-
ges oldtid finnas ett spann ock en utmärkt vacker ask av ide-
gran från äldre järnåldern avbildade (n. 372, 295). Av de an-
förda fakta drager prof. CONWENTZ den slutsatsen, att »die Eibe 
ehedem, wie in Deutschland, so auch in Skandinavien eine grös-
sere Verbreitung und kräftigere Entwickelung gehabt hat. Der 
Mensch hat durch viele Jahrhunderte dem vorziiglichen Holze 
nachgestellt und auf diese Weise dort, wie auch anderswo, 
zum Rtickgang der langsam wachsenden Art erheblich mit-
gewirkt.» 

Prof. CONWENTZ har icke haft särskild anledning att över-
väga orsakerna till den olika frekvensen av idegransföremål i 
Sverige å ena sidan, Danmark ock Norge å den andra. Men 
denna är ju högst påfallande, ock blir det ändå mer, om man 
vet, att det enda i Stockholm bevarade fyndet av idegran-trä 
är från Bohuslän ock således rätteligen hör ihop med de norska 

Hos ilERN, Kulturpflanzen 6, s. 114, heter det: »Der Handels-
verkehr fährte frähzeitig Eibenholz, daraus gefertigte Eimer, Bogen u. s. w. 
aus den Rheingegenden an die Ostsee, wo der Bantu seltener wurde». 

Nu spärrat. 
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fynden' samt att de två fynden i Lunds museum efter all an-
ledning härröra från det gamla danska området. Det gamla 
Sverge skulle då bliva alldeles utan fynd av fornsaker av 
idegran-trä! 

Arkeologer ha varnat mig för att i detta förhållande se ett 
bevis på riktigheten av min nyss framställda hypotes om ide-
granens utrotande i Sverge under järnåldern, alldenstund fynden 
av bevarade trä-föremål över huvud äro så få från Sverge i 
jämförelse med dylika från de båda andra nordiska länderna. 

Jag skall därför inskränka mig till att säga, att i alla fall 
det nu påpekade förhållandet stämmer förunderligt väl med min 
hypotes, som ju skulle ha omöjliggjorts av ett motsatt förhål-
lande vid fornfynden. Ock jag kan inte underlåta att fram-
hålla, hurusom en sådan omständighet, som att några århund-
raden yngre motsvarigheter till de norska spannen av idegran-
trä funnits i ej så få exemplar i Björkögravarna, men alla dessa 
svenska träspann gjorda av ek, lätt kan väcka tanken på 
idegranens sällsynthet i Sverge vid denna tid 2. 

Egendomligt nog ha ännu inga fossila eller subfossila fynd 
av idegran gjorts på det gamla Sverges område (enligt benäget 
skriftligt meddelande från prof. A. G. NATHORST). I det gamla 
Bohuslän (Björkö mosse på en av Ockeröarna utanför Göteborg) 
har däremot prof. GUNNAR ANDERSSON gjort ett rikt fynd av 
subfossila lemningar av taxus från stenålderns. 

Att av dessa fakta, jämförda med vad här förut nämnts om 
den bristande förekomsten av arkeologiska fynd av föremål ar-
betade av idegran-trä, sluta till idegranens uppträdande i det 

Se E. EKHOPFS berättelse om fyndet från Lilla Jored i Kville 
socken — således vid norska gränsen — av fyra stäver av trä-ätnbar, 
nu förvarade i Statens Historiska museum, i en med gravgods rikt för-
sedd grav från den romerska perioden, meddelad i Bidrag till Göteborgs 
och Bohusläns fornminnen och historia, 2, s. 210 f. Det kan förtjäna 
påpekas, att räster av ett större motsvarande, järnbeslaget kärl frän 
samma tid funnits i en grav från Tibble i Uppland, men intet trävirke 
fanns där kvar (emedan träet varit av mindre hållbart virke än ide-
gran?). Se EICHOFP` a. st. 

Se om dessa fynd HL STOLPE i Månadsbl. för 1878, s. 677, 
där 14 ämbar av ek, beslagna med järn, ock 3 mindre, beslagna med 
brons, omnämnas. 

8) Se Bih. t. Sv. Vet.-ak:s Handl. B. 18, avd. III, n. 8, s. 30, 
31 (1893) 
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gamla Sverge först i historisk tid — då Uppsala-trädet emellertid 
skulle betraktas som en första förelöpare — lärer vara alltför 
äventyrligt. Det torde få anses bero på tillfälligheter, att inga 
geologiska fynd ännu blivit gjorda. 

En invändning mot mitt antagande, att Uppsala-trädet varit 
ett ensamt kvarstående exemplar av idegranen skulle möjligen 
någon läsare, obekant med idegranens naturhistoria, vilja göra: 
detta stora träd borde väl ha fröat av sig ock så framkallat 
ständigt nya träd, varför ett utdöende av släktet ej borde ha 
skett ock det ej borde vara så okänt. Förhållandet är emeller-
tid det, att idegranen är tvåbyggare, eller hörande till Linnés 
klass Dicecia, d.' v. s. den har han- ock honblommor på skilda 
stånd, således särskilda han- ock honträd. Var Uppsala-trädet ett 
ensamt han-träd, kunde därav normalt inga ättlingar uppkomma. 
Ock ett ensamt obefruktat honträd lemnar ju ej häller i regeln gro-
bara frön. Hos KIRCHNER m. fl. Lebensgeschichte I, s. 78, upp-
lyses därom, att »ein kleiner Teil der Samenanlagen dieses Baumes 
wächst ohne Bestäubung zu tauben Samen heran, welehe keinen 
Samenmantel besitzen, die Gestalt einer vergrösserten Samen-
anlage zeigen . . . und mit einer festen braunen Sarnenschale 
versehen sind, aber inwendig nur einige hautartig zusammen-
getrocknete Gewebereste aufweisen; andere entwiekeln einen 
Samenmantel und enthalten ein Nährgewebe, bisweilen sogar einen 
verktimmerten Embryo»1. 

Av barrträden hos oss är det, utom idegranen, endast 
enen som även är tvåbyggare. Men denna kan ju inte ifråga-
komma att ha varit Uppsala-trädet.2  Det nu senast anförda 
förhållandet synes mig utgöra ett kraftigt stöd för mitt antagande 
om idegranen som Uppsala-trädet. 

Jag hoppas nu ha visat, att uttrycket i Adams-skoliet 137, »cuius 
illa [arbor] generis sit, nemo scit», väl kan passa in på idegranen. 

Vi skola nu tillse, hur det förhåller sig med orden: »arbor 
maxima, late ramos extendens3. 

Att undantagsvis enstaka id-egranträd kunna lemna grobara frön, 
se s. 689 i det följ. 

Av lövträden äro Salices ock Populi tvåbyggare. 
Såsom KOHLMANN visat (a. a. s. 126), återgår detta senare ut-

tryck på Vergilius, Georg. II: 296: »late ramos et brachia tendens», 
där orden gälla eken, bekant för utsträckningen av sina grenar. 



-656 	 L. FR. LÄFFLER 

Det må då först erkännas, att idegranen icke utmärker sig 
för någon utomordentlig höjd. 10 meter lär vara den högsta i 
Sverge nu förekommande, men trädet blir »i utlandet, der det 
mera skonas, ofta 40-50 fot högt och mycket grofstammigt» 
(Hartmans floran, s. 381). Den största iakttagna höjden är blott 
17,4 meter (Lebensgeschichte s. 60, men för samma träd 80 eng. fot 
enl. Lowel, s. 85). I jämförelse med största höjden för t. ex. ek 
ock bok, vilka kunna bli ända till 30 m. (Nord. Fam.-bok„), 
står ju idegranen tillbaka, ehuru dess höjd är vacker nog i ock 
för sig. Men i stället utmärka sig äldre idegranar genom sina 
stammars ofantliga grovlek ock sin kronas betydande omfång. 
Så omtalas från England en idegran med en stam, som vid 1 
fots höjd hade en genomskärning av 3,59 m. (Lebensgesch. 
— 37 eng. fot enl. Lowe s. 89) ock inuti vilken 17 personer 
kunnat äta frukost, ock från Normandie en dylik med en stam om 
3 m. genomskärning, inuti vilken ett kapell byggts. Ja, ända till 
4,9 m. stamgenomskärning uppgives kunna förekomma (se CON-
WENTZ, Die Eibe in Westpreussen s. 44, efter WARMING ock andra). 

Vad trädets omfångsrika växt beträffar, så träder just gre-
narnas stora utsträckning starkt i ögonen, da man betraktar en 
välvuxen idegran, även av de mindre. På åtskilliga av de av-
bildningar av engelska idegranar, som finnas hos LOWE a. a., 
framträder detta förhållande mycket starkt. 

Detta för idegranen kännetecknande växtsätt skildras också 
åskådligt i dessa värser av den romerske skalden SILIUS ITALICUS 
(Punica, XIII: 595): 

. . vasta comas nemorosaque brachia fundit 
Taxus, Cocyti rigua frondosior umbra. 

(Cocytus hette, som bekant, en av floderna i underjorden; jfr 
här s. 662.) 

Från England finnas flera iakttagelser just om denna vida 
utsträckning av idegranens grenar. Så omtalas hos LOWE, a. a. 
s. 240 f., en idegran i Skottland, som »throws out its vast limbs 
horizontally in all directions, supporting a large and luxuriant 
head, which now [1834] covers an area of ground 58 feet in 
diameter, with a most irnpenetrable shade» ock enligt en annan 
uppgift av 1792 (a. a.) »is about the twentieth part of an English acre 

1) J. LOWE, The Yew-trees of Great Britain, London 1897. 
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eovered by it . . . Its outer spread of branches was 218: feet, 
and its branehes fell around the trunk like a huge umbrella, 
forming an inner eircle large enough to afford standing-room 
for two hundred to three hundred people». Flera andra dylika 
träd av stort omfång beskrivas. 

Ett träd av sådan beskaffenhet kunde väl skoliasten ha 
beskrivit som ar b or m ax i in a med tillägget »late ramos exten-
dens», oaktat det icke i höjd hör till de största träden. Sålunda 
finner man en modern författare, SCIESELER, a. a. s. 451, tala 
om de »kjempemxssige» idegranarna i England, oaktat han väl 
kände till trädens höjd. 

Vad idegranens högsta ålder beträffar — ett spörsmål 
som i detta sammanhang är av intresse — så har, denna i 
äldre arbeten plägat uppgivas till 2000 å 3000 år, ja för en en-
gelsk idegran, som dog ut 1836, har man antagit minst 3,250 
Ännu i Nord. Fam.-bok2, art. Idegran (1909), heter det, att ide-
granen »anses kunna uppnå den högsta åldern bland alla euro-
peiska träd (mer än 2000 år)». 

Emellertid har redan CONWENTZ i sitt ovan citerade arbete 
av 1892 visat, att beräkningarna av idegranens ålder vila på ytterst 
osäkra grunder, i det att stammens årliga tillväxt ej låter sig 
med säkerhet bestämma. Efter olika beräkningsgrunder kan 
ett visst tyskt idegransträd bestämmas till 943 eller 313 år, ock 
ett annat (en stubbe av ett utdött träd) till 1995 eller 926 år! 
Sådant är, säger CONWENTZ, väl egnat att »die Schätzung des 
Alters von Bäumen iiberhaupt zu discreditiren» ock att mana till 
största försiktighet vid användningen av »die durch comparative 
Messung gewonnenen Werthe». 

Senare har LOWE i sitt arbete av 1897 påvisat en annan 
högst betänklig felkälla vid beräkningen av idegranens ålder, 
nämligen det förhållandet att trädets stam ofta icke är enkel, 
utan bildad av kring huvudstammen uppvuxna, med den sam-
manvuxna småstammar, för vilket förhållande också redogöres 
hos KIRCHNER m. fl. (»Lebensgeschichte»). Den i följd härav upp-
komna osäkerheten vid bestämningen av trädets maximalålder 
har vållat, att ingen av de nämnda författarna vågat ens för-
slagsvis anföra någon sådan. 

1) Se E. MIELCE, Die Riesen d. Pflanzenwelt s. 108. 
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Måhända kan dock med fäst avseende vid CONWENTZ' nyss 
anförda andra exempel förslagsvis antagas åtminstone omkring 
1000 år såsom en för trädet uppnåelig ålder. 

Antages nu, att Uppsala-trädet haft denna ålder eller 
åtminstone varit många århundraden gammalt ock i så fall 
väl kunnat motsvara beskrivningarna på de gamla engelska 
träden, så kunde ju Adams-skoliet med fog skildra det så, 
som skett. 

I Uppland förekommer idegranen f. n. endast i Roslagen;  
således utmed kusten, som har ett rätt avsevärt blidare vinter-
klimat än Uppsalatrakten. Isotermen för medeltemperaturen i 
januari månad är i havsbandet — 2°, medan den vid Uppsala 
är — 4°. Se Taf. 5 till N. EKHOLMS uppsats »Sveriges tem-
peraturförhållanden jämförda med det öfriga Europas» i Ymer för 
1899. Som idegranen är en växt vars förekomst skarpt be-
gränsas av vinterkylan', ger nämnda förhållande anledning till 
att från klimatologisk synpunkt undersöka, om hinder möter 
för antagandet, att trädet funnits vid Uppsala. Det visar sig 
då, att nordgränsen för idegranens förekomst i vårt land går 
mellan isotermerna för — 4° ock — 5°, väl närmare den förra. 
De två nordligaste fyndorterna i vårt land äro Grinduga ock 
Kubbo sydost om Gävle, det senare stället beläget ett gott stycke 
inuti landet, det förra närmare kusten, båda med nämnda vinter-
klimat. Vidare kan anföras, att i Östersjöprovinserna idegranens 
förekomstorter gå utmed vinterisotermen för — 4,5° 2. 

Intet hinder finnes alltså för antagandet, att idegranen vuxit 
vid Uppsala under tusentalet e. Kr., förutsatt att vinterklimatet då 
hos oss var detsamma som nu. Detta är vad som antages av G. 
ANDERSSON med bevis hämtat bl. a. just från idegranens förekomst 
i vårt land. Han framhåller nämligen (a. st.) det anmärknings-
värda faktum, att inga spår finnas av att idegranen någonsin vuxit 
utöver den nuvarande köldgränsen för dess förekomst, medan innan-
för densamma många växtplatser funnits, utom de nuvarande. Det 

Se GUNNAR ANDERSSON, Swedish climate in the late-Quaternary 
period i arbetet »Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der 
letzten Eiszeit», Stockholm 1870, s. 287; K. R. KUPPFER, Baltische Landes-
kunde, Text, Riga 1911, s. 303. 

KUPPFER a. st.; se ock atlasen till detta arbete: Vegetations-
Skizze jämförd med Isothermen-Karte. 
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kan här anmärkas, att RUTGER SERNANDERS teori om att vid 
järnålderns början en klimatförsämring — väl i synnerhet drab-
bande somrarna — skulle ha inträtt efter den närmast föregående 
varmare perioden, väl icke är oförenlig med vad nu nämnts om 
vinterklimatets likhet nu ock på tusentalet, alldenstund det väl 
kan antagas, att under de minst 600 år, kanske 1000 år eller 
mera, som förflutit sedan klimatförsämringens inträdande ock 
Uppsala-idegranens uppväxt, den småningom skeende övergång 
till nuvarande klimatförhållanden, som SERNANDER antager', kan 
ha så långt framskridit, att klimatiska förhållanden ej kunnat 
hindra en idegrans uppväxt vid Uppsala. 

Nu kunde det emellertid sägas, att, som idegranen numer 
i vårt land blott förekommer buskformig eller som ett lågt träd, 
så bör den icke häller vid Uppsala förr ha varit större, i vilket 
fall ju Adams-skoliets beskrivning ej skulle passa in. Härtill 
svaras, att det med skäl kan antagas, att idegranens nuvarande 
lågväxt hos oss icke beror på att klimatet ej skulle medgiva 
högre växt ock ålder, utan att skadlig invärkan av människor 
ock djur haft denna värkan (jfr WARMINGS här förut s. 651 
anförda ord). Ty LINNE omtalar, att idegranen på hans tid på 
Gottland växte »stor som Gran eller Ek»», medan den numer där 
blott blir ett lågt träd eller oftast buske. Ock ännu hos P. A. 
SÄVE, Skogens sagor, s. 18, heter det, att ej dä-grän, best. form 
-i, »blir understundom ett stort träd, ock att ett dylikt träd i en 
trädgård nära Söderport i Visby 1870 var 3 fot över marken 
4 fot i omfång. Dessutom är det ett faktum, att invid samma 
köldgräns som vår högsta i Östersjöprovinserna på två ställen 
stora »vielhundertjährige Baumgreise» av idegranen växa (huru 
stora nämnes ej; Kuppfer a. a. s. 302, n. 3). Har nu idegranen 
där kunnat bli månghundraårig, har detsamma kunnat hända 
vid Uppsala, särskilt i det genom mänsklig omvårdnad väl 
skyddade ock för övrigt genom tillgången till fuktighet (från 
källan) ock skugga8  — från den heliga lunden — som,  trädet 

Die schwedischen Torfmoore als Zeugen postglazialer Klima-
schwankungen i nyssnämnda samlingsvärk, särskilt s. 246. 

Se det s. 684, n. 2, härstädes anförda stället. 
8) »Durchaus Schattenpflanze»: Brockhaus' Conv.-Lex. Se därom 

för övrigt flerstädes, såsom KIRCHNER ta. fl., Lebensgeschichte I, s. 62 
där det säges, att t. o. m. en egendomlighet i bladbyggnadeu skall 
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så väl behöver för sin trevnad, ytterst lämpliga läge, •smil 
Uppsala-trädet haft. Det bör då väl kunna vara möjligt, att 
detta kunnat bli »stort som gran eller ek» ock till sin storlek ock 
omfång kunnat närma sig de engelska trädens ock sålunda mot-
svarat Adams-skoliets beskrivning. Denna möjlighet hoppas 
jag dels efter vad redan anförts som skäl för Uppsala-trädets 
identifiering med en idegran, dels efter vad ytterligare där-
för skall anföras i det följande, då fråga blir om sambandet 
mellan Uppsala-trädet ock världsträdet (s. 671 f. här), skall fram-
stå som en stor sannolikhet — visshet är ju i fall som detta ej 
uppnåelig. 

Det är naturligt, att ett träd av nu förmodade utomordent-
ligt höga ålder ock betydliga omfång skall ha värkat i hög 
grad vördnadsbjudande på forntidens människor ock föranlett 
trädets dyrkan som ett framför andra synnerligen heligt träd, 
såsom förhållandet vid Uppsala får antagas ha varit. 

Om idegranen eljest i forntiden varit dyrkad som ett heligt 
träd, är rätt osäkert. Jag erinrar först om vad som anförts här 
förut s. 646 f. 

I den nordiska mytologien ingår idegranens namn i *dalir 1, 
där guden Ulls bostad var belägen, efter utsagon i Grimnism. 5: 
»mit der Schattenliebe des Baumes zusammenhängen»; ANDREAS MADSEN 
i Naturen og Mennesket 15, s. 30; CONWENTZ, Die Eibe in Westpreussen, 
s.61. 

1) Till detta namn finns i förbigående sagt en nysvensk motsva-
righet i de Idala, som förekomma som ortnamn hos oss — Postort-
lexikonet 1894 upptager 4 sådana, från Älvsborgs, Hallands, Malmöhus, 
Södermanlands län, ock 1 Idala,hult från Hall., i vilka namn sålunda 
på östnordisk botten det gamla fsv. namnet på trädet: *ir = västnord. 
Srr ännu lever kvar. Jfr benämningen Barrlindsdalen på en växtort 
för idegranen i Värmland (se L. M. LARSSON, Flora öfver Värmland 
och Dal, Karlstad 1859, s. 277) samt 0. RYGHS förklaring av det norska 
gårdsnamnet tclalir, nu Hydal på ön Sogn, Norske Gaardnavne, Forord 
og Indledning s. 87. I Westmoreland i England finnes en ort vid namn 
Yewdale, där en mycket stor idegran ännu växer; se LOWE a. a. s. 89. 
— Ortnamnet Idala (Hala) kanske letnnar uppslag till förklaring av det 
nyare svenska namnet idegran. TAMM, Etyra. ordb., säger, att »etymon 
ill det sv. ordet är okänt». Jag förmodar, att idala uppfattats som 

iddala ock att därur id. lösgjorts som namn på taxus i st. f. det 
gamla föråldrade I(r), som ombildats av detta id. Av idgran (jfr 
ijdqwist, se TARM) blev sedan genom folketymologisk ombildning ide-
gran, varav åter ide lösgjordes. 
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Ydalir heita, 
Dar's Ullr hefir 
sér um gorva sali. 

På grund av utsagon i Gylfaginning kap. 30 om Unr, att han 
är bo gmaör . . . gör, förklarar man vanligen stället ha 
uppkallats efter Ull i denna hans egenskap att vara god båg - 
sk ytt. Men skulle icke möjligen denna sistnämnda egenskap 
hos guden ha av SNORRE eller den diktare, som nyttjar om-
skrivningen boga å ss (i fall icke denna också är gjord av 
SNORRE) framkonstruerats ur ortnamnet Ydalir, ' idegr ans-
dalarna'? I så fall kunde det vara möjligt, att idegranen varit 
ett åt Ull hälgat träd. Om, såsom E. H. MEYER, Germ. Mythol. 
s. 86, förmodar, idegranen redan i forntiden uppfattats som »der 
Totenbaum», »der Todesbaum» (s. 258) — jämför dess plantering 
på kyrkogårdar i England ock Frankrike — ock Ullr varit 
»der Todesgott» (a. st.), så skulle ju detta passa bra ihop. Men 
det sista antagandet synes alltför osäkert. MEYER anför i det 
åt Ullr ägnade kapitlet (§ 341) intet annat stöd därför — 
utom 3hialir — än att friserna enligt en uppgift skulle ha 
dyrkat en »Unterweltsgott Holler». Varken Ulls namn — om 
det, såsom allmännast antages, hör ihop med got. wuilgus 
'härlighet' — eller vad man eljest vet om honom passar in på 
denna befattning. 

I Fatab. 1911, s. 126, har N. E. WAMMARSTEDT) i en anmälan 
av T. SEGERSTEDTS skrift »Nordiska vapengudar» framkastat den 
tanken, att Ull skulle ha varit »en bågens ock pilens gud, åt 
hvilken samtidigt idegranen, bågträdet, varit egnad». »Onek-
ligen är det ytterst svårt att framleta något bevis härför», fort-
sätter han, »men denna hypotes synes mig dock hafva så pass 
mycken sannolikhet för sig, att den kan antydas . . . .» 

Hos flera tyska författare, senast hos RELING ock BOEN-
HORST, Uns. Pflanzen s. 61, heter det: »Nach der Edda war. der 
Markt der Götterstadt Asgard mit Eiben bepflanzt». Varifrån 
denna uppgift är hämtad, är mig alldeles obegripligt. Det 
måtte vara en ren fantasiprodukt av dess förste upphovsman. 

Hos andra indo-europeiska folk omtalas emellertid ett ide-
granens förhållande till kulten ock dödsriket. »I det nordvest-
lige Himalaya», berättar SCHOBELER, a. a. s. 454 (efter en engelsk 
källa), »er Barlinden i megen Anseelse og kaldes paa enkelte 
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Steder endog Deodar, d. ä. Guds Trx.1  Veden buendes som et 
slags Rogelse og Grenene bruges ved forskjellige religiose Festlig-
heder.» Här har förut nämnts (s. 656), att en romersk skald 
låter trädet växa i underjorden. Likaså säger LUCANUS (Pharsalia 
VI: 645), att idegranen beskuggar de för solguden ej tillgängliga 
näjderna: 

Phoebo non pervia taxus opaeat. 

Erinnyernas facklor voro av idegran enligt en utsago hos 
STATIUS (Lowe S. 98). 

SVEN NILSSON yttrar om trädet följande i sitt arbete Skan-
dinaviska Nordens Ur-invånare, Bronsåldern I, 3:e uppl., Stockh. 
1862,s. 23f. 

kÄfven den ständigt grönskande Idegranen har varit före-
mål för ett slags kult. Druiderna (som väl egentligen voro 
Baalsprester) ansågo den för helig och hade, vid sina helge-
domar, hela lundar deraf. Under mitt vistande i London 1836, 
firades af Linean 2  Society en sekularfest till ära åt vår odöd-
lige Linn& som för hundra år sedan besökt England och i en 
trädgård vid Mill-Hill förmodas hafva planterat en Ceder, som 
nu är ett stort träd. I grannskapet af detta firades Linnés fest. 
I en park der bredvid ... stodo stora, mycket gamla, af tiden mer 
och mindre skadade Idegranar, hvilka en härvarande Botanist 
försäkrade hafva utgjort en helig lund, som tillhört Druidkulten 
och att dessa samma träd stått der sedan Druidernas tid. Att 
ännu i England finnas lefvande Idegranar af en mycket hög 
ålder, till och med vida äldre än Coesars tid, ådagalägges i 
A. P. DE CANDOLLES Physiologie vegetate,2  Tom. 2, p. 1001-2. 
Hos oss förekommer detta trädslag isynnerhet på öarna i Bohus-
län och skall äfven växa vid ostkusten.» 

NussoN tillägger här följande: »Af hvad ofvan blifvit an-
fördt om Idegranslunder vid Druidernas helgedomar i England, 
kunna vi förklara ett ställe hos ALBERT BRANzrcrs2  i dess 'Chro-
nica veterum germ.' p. 204, der det heter: 'Det vidtfrejdade 
Svenska folket hade ett tempel som het Upsola' — — — Vid 

1) Se dock här s. 648. 
a Sic! Läs Linnean, veOtale. 
3) Sic: Skall vara KRANTZIIIS. Oro titteln se nästa s. n. 1. 
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templet stod ett stort träd med yfviga grenar och lika grönt 
vinter och sommar; ingen kände dess art.1  

Detta ställe har af många blifvit anfördt, men, så vidt jag 
vet, af ingen förklaradt. Att trädet, som var lika grönt vinter 
och sommar, måste hafva varit ett barrträd, inser man lätt; men 
icke gran eller tall, eftersom ingen kände dess art. Det måste 
hafva varit ett ovanligt barrträd och således säkerligen icke 
något annat än Idegran (Tax us), som väl är sällsynt, men 
växer dock der och hvar ända upp till Gefle. Den blir mycket 
gammal (se ofvan) och är då ett stort träd (arbor ingens), den 
är yfvig, den utbreder busklikt sina grenar åt alla håll (patulis 
diffusa ramis) och den är lika grön sommar och vinter. 

Att man fordom ansett Idegranen, likasom Misteln, vara på 
visst sätt helig och lyckobringande, kan slutas af den uppgift 
derom som den frejdade prosten Ekström skriftligt meddelat 
mig, nemligen att 'Idegranen brukas allmänt i östra skärgården 
till notkaflar, emedan den notredskap anses blifva lycklig, som 
bindes öfver denna trädsort'. 

Det är påtagligt, att denna fördom, rörande Idegranen och 
Misteln, att de tillförde lycka, har sin grund i en gammal kult, 
som fordom var förenad med en hednisk gudstjenst, hvilken i 
forntiden öfvades där i Norden». 

A. E. HOLMBERG åberopar i sitt arbete Bohusläns historia 
och Beskrifning (2:a upp!. 1, s. 229) NILSSONS uppfattning 
av idegranen såsom ansedd »helig af Brons-folket» (något citat-
ställe anföres ej) ock säger, att denne »deraf förmodat, att 
någon upplysande tradition derom ännu skulle vara i behåll». 
»Men», tillägger HOLMBERG, »oaktadt de noggrannaste efterfråg-
ningar har författaren ej kunnat komma någon sådan på spåren. 
Ej heller begagnar allmogen dessa träd till någon sorts vid-
skepelse, men väl till medicin».2  I samma HOLMBERGS ar-
bete Nordbou under hednatiden, Stockh. 1854, d. 2, s. 612, heter 

»Arbor juxta templum stabat ingens, patulis diffusa ramis, 03state 
et hieme juxta virens; genus ejus nemo potuit edicere.» [Dessa av 
NILSSON citerade ord ur KRANTZII ovan anförda arbete, vars riktiga titel 

, i dess första, 1546 tryckta utgåva är »Chronica Regnorum Aquilonarium», 
äro blott en omskrivning av ordalagen hos ADAM av Bremen, vilka 
NILSSON ej synes ha känt.] 

Nu spärrat; jfr här längre fram s. 684, 687-8. 



664 	 E. FR. LÄPPLER 

det om Uppsala-trädet, att detta, »öfver hvilket man mycket 
gissat, var påtagligen icke annat än den heliga Idegranen 
(Taxus baccata), i Druidkulten helgad åt Solguden och derifrån 
inkommit (sic!) i Asadyrkan». 

Vad nu denna NILSSONS ock (efter honom) HOLMBERGS upp-
gift om idegranens helighet inom druidkulten beträffar, så synes 
den vara alldeles ogrundad. Lows, a. a. s. 97, yttrar med an-
ledning av ett ställe i Ossians sånger, där det talas om att ide-
granen var »a funeral tree, the companion of the grave among 
the Celtic tribes»: »There is no reliable evidence of the aboriginal 
tribes regarding the yew with any special adoration», ock s. 101: 
»There is little evidence to prove that the ancient Britons held 
the yew in any reverence». Den ansedde keltologen sir JOHN 
REdS, professor i Oxford, har också på förfrågan av mig rörande 
detta ämne benäget svarat: »I am sorry to say that I do not 
remember ever reading anything of that sort» (nämligen »as to 
the statement that the yew tree was in the Druid cult sacred 
to the Sungod», som jag åberopat) . 

Det kan då. tryggt antagas, att den av NILSSON åberopade 
engelske botanistens yttrande om en helig lund av idegranar 
som tillhört druidkulten blott innefattade en löslig förmodan, 
vilket ju ock a priori måste anses sannolikt, då säkerligen intet 
bevis fanns för att träden »stått der sedan Druidernas tid». 

NILSSONS anförande om idegranen har emellertid sitt stora 
intresse därigenom, att där för första gången Uppsala-trädet för-
klaras ha varit en idegran, om också hans bevisning därför ej 
kan anses övertygande — i enskilda punkter är den emeller-
tid överensstämmande med vad ovan av S. BUGGE ock mig an-
förts'. 

Hos PAUL SEBILLOT, Le Folk-Lore de France 3, s. 406, heter 
det: »L'if est l'arbre consacr dans les cimeUres bretons, ot 
d'ordinaire il n'y en a qu'un, on dit qu'il pousse une racine 
dans la bouche de chaque mort». Märklig är uppgiften om 
blott ett träd på var bretagnisk kyrkogård. 

1) Jag lärde känna NILSSONS yttrande först långt efter det att jag ned-
skrivit mina argument i ämnet, ock tanken att Uppsala-trädet var en ide-
gran har uppstått hos mig — under sysselsättning med ett annat botaniskt-
litteraturhistoriskt ämne (varom se PIPPINGS tidskrift Studier i nordisk 
filologi, III. 1 	oberoende av NILSSONS ock HOLMBERGS uttalanden). 
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Om den sista uppgiften från Bretagne erinrar TENNYSONS 
åt idegranen ägnade dikt — II i cykeln »In Memoriam» — där 
han säger:. 

Old yew, which graspest at the stones 
That name the under-lying dead, 
Thy fibres net the dreamless head, 
Thy nots are wrapt about the bones, 

ock efter att ha sjungit om hur trädet står oberört av vinter 
ock sommar under sina 

thousand years of gloom 
slutligen tänker sig själv »incorporate» däri. 

Hos TIIISELTON DYER, The Folk-Lore of Plants, London 1889, 
s. 160, heter det: »The yew has from time immemorial been 
planted in churchyards besides being used at funerals».1  Denna 
användning behöver emellertid inte bero på något annat, än att 
trädet till utseendet var »tristis ac dira» (Plinius, Hist. nat. 
XVI: 50). I Wales' gamla lagar omtalas Taxus sa n cti eller 
idegran tillägnad ett hälgon, ett bruk som kan tyda på hed-
niskt ursprung (Lowe a. a. s. 110). 

Enligt RASKE, ,A.nthropol.-vorgeschichtl. Beobachtungen (i 
Deutsch-österr. Alpen-Verein 1882, s..455) skola Tax us ba cea ta 
ock Il ex aquifolium »vor Allem als heilige Bäume in den 
Alpenländern erscheinen»; men M. HÖFLER, Wald- und Baum-
kult in Beziehung zur Volksmedizin Oberbayerns, Mtinchen 1894, 
s. 130, menar, att detta »ist keineswegs bewiesen». Hans där-
efttr följande invändningar vänd.t sig emellertid endast mot 
Il ex. 

Då det i en fjälltrakt av Bayern heter, att ingen trolldom 
kan stå sig mot idegranen: »Vor der Euwe ka Zauber ko bleibe» 
(enligt RITTER VON PERGER, Deutsche Pfianzensagen s. 346), så 
kunde detta sammanhänga med ursprunglig dyrkan av trädet. 

Mycket tvivelaktigt är, om den av H. F. FEILBERG i Am 
Ur-quell V, s. 88, från Fyen meddelade sägnen om hurusom 
planteringen av en idegran skyddade mot djävulen — såsom 
evigt grönskande, medan den onde enligt förskrivning skulle ha 
fått sitt byte, »när intet grönt träd fanns i trädgården» — står i 

1) Detta bruk omtalas redan 1184 som gammal sed på Irland; se 
LOWE, a. a. s. 96. 

44-11109i. Feistskrift till H. F. Feilberg. 
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något samband med denna bajerska folktro (vilket ej häller an-
tages av FEILBERG). 

Då åter SHAKESPEARE i Macbeth låter häxorna i kitteln för 
trolldrycken bland annat kasta 

slips of yew 1, 
sliver'd in the moons eclipse, 

kunde denna användning även antyda sammanhang med hed-
nisk kult. 

I S. HILDEGARDIS Physica förekommer följande egendomliga 
uppgift: »Si quis de eodem ligno (ybenbaum) baculum portaverit 
et eum in manibus suis portat, bonum et utile est illi ad pro-
speritatem et sanitatem eorporis sui»2. 

I anf. arb. av K. SCHILLER heter det ur ett arbete av BEIJER: 
»Trollkraut, Eibenreis, so mitten in der Walburgisnacht ge-
schnitten». 

Ur BARTHOLOMAEI ZORN, Botanologia Medica Berlin 1714, s. 
669-670 må anföras yttrandet, »dass wider allerley Hexerey und 
Bezauberung man sich nicht gewisser und sicherer (so vie! na-
thrliche Mittel thun mögen) bewahren könne, als wan man Holz 
vom Eibenbaum am blossen Leibe trage, und dieses habe eine 
Zauberin einem Graffen geoffenbahret, weleher es hernaeher viel-
mahls bewehrt befunden: wie er dan selber einen vornehmen 
Herrn gekennet, der es allen seinen dienern angehenckt». 

Vi ha sålunda funnit, att skildringen av det evigt gröns-
kande trädet vid Uppsala hednatämpel är fullt värklighetstrogen. 
Vi få därmed en ytterligare bekräftelse på den förut framställda 
uppfattningen, att dessa fyra skolier härröra från en man, som 
själv på ort ock ställe sett ock hört vad han berättat för mäster 
ADAM, vilken senare sedan återgivit det berättade i skolierna. 
Jag förmodar, att det är en svensk man, troligen från Uppsala-
trakten, som under resa i Tyskland träffat ADAM ock av honom 
utfrågats rörande den hedniska Uppsala-helgedomen. LAPPEN-
BERG anser skolierna 135-137 avgjort vara tillskrivna av ADAM 
Själv. Detsamma synes mig då böra gälla om 134. 

Huru skarpt skilja sig icke dessa fyra skolier från det 
närmast föregående 133 med sin vilt äventyrliga uppgift: »In 

I Hagbergs översättning »benvedskäppar»!. 
Anfört hos KARL SCHILLER, Zum Thier- und Kräuterbuche des 

mecklenburgischen Volkes, Schwerin 1864, h. 3, s. 34. 
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Yperboreis montibus preter alia monstra leguntur et gryphes 
nasci»! 

Även från det närmast följande skoliet 138 skilja sig dessa 
fyra tydligt, i det att det förra berör händelser i Sigtuna ock Birka 
ock särskilt nämner sagesmännen (»Relatum est autem nobis a 
quibusdam stipatoribus Adalwardi episcopi»). 

Jag anser på grund av det sagda, att de fyra skolierna 
134-137 böra anses som trovärdiga historiska urkunder. 

Sedan vi nu genom bestämningen av det evigt grönskande 
trädets art vunnit en grundval för vidare undersökning, upptaga 
vi spörsmålen om samband mellan världsträdsmyten ock Upp-
sala-trädet. 

Vad nu den här förut främst omnämnda åsikten beträffar, 
att Uppsala-trädet skulle vara framställt som en jordisk avbild 
av det nordiska världsträdet, så utgör ju vad här uppvisats om 
saknaden vid skildringen av Uppsala-trädet av de fantastiska 
elementen i världsträdsmyten ock den fullt värklighetstrogna 
beskrivningen på det förra ett kraftigt bevis mot denna upp-
fattning. 

Med denna är ej häller förenlig Vgluspås ock andra källors 
uppgift, att världsträdet är en ask, jämförd med vad vi nu 
funnit sannolikt, att Uppsala-trädet varit en idegran, samt med 
skoliets uppgift om Uppsala-trädet: »ingen vet, av vad slag det 
är». Man har, som vi ovan sett, sökt sammanställa denna 
uppgift med Fhlsvinnsmåls förmodade utsago om världsträdet 
(Mimamei5r): 

20: 2-3: en Dat mangi veit, 
hvers hann af rötum rinn. 

Handskr. ha ». . fåir vitu af hverjum rötum mu», vilket av 
utg:a ändras efter Håv. 138: 8-9, som åter anses vara lånade 
från Fhlsm:s ursprungliga täxt (se SIJMONS 'Edda s. 204 anm.); 
men dels tror jag icke, att den emendation av täxten, som 
här försiggått, är riktig, då jag ej kan finna antagligt att, 
därför att det en gång i Grimnismål 22: 5 om en helt annan 
sak heter »en Dat fåir vitu», detta uttryck skulle här ha utträngt 
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ett äldre med mangi, utan tror, att här i Fhlsvinnsmål fåk 
är värkligen avsett ock att, då en ändring för allitterationens 
skull är nödvändig, det stått pess minnaski  fåir, samt att med 
detta uttryck »men få minnas, från vilka rötter det har sin 
upprinnelse» kanske avsetts, att diktaren nog känner den tra-
dition om världsträdets tre rötter, som omtalas i Grimnismål 31, 
men att han vet, att den är i utdöende, eller ock värkligen en 
hänsyftning göres på Uppsala-trädet, varom i det följande; dels 
kan jag icke finna det metodiskt riktigt att, som MitYLLENLIOFF 

m. fl. göra, ur de olika traditionerna plocka ihop, ett stycke här 
ock ett där, vad som kan stämma med beskrivningen på Upp-
sala-trädet ock utesluta vad som strider däremot. 

Efter allt som nu uppvisats tror jag, att det med rätta kan 
sägas, att denna uppfattning av Uppsala-trädet som en jordisk 
avbild av världsträdet måste alldeles övergivas. 

Vi övergå då till den motsatta uppfattningen. Mot den-
samma talar till en början den omständigheten, att världsträdet 
älst beskrives som en ask. Som Uppsala-trädet icke, såsom 
THAASEN ock nog andra tänkt sig, kan vara en ask, så kan ju 
icke världsträdet, asken Yggdrasill, hava sitt ursprung från 
Uppsala-trädet, idegranen. 

Mot en uppfattning av sambandet mellan världsträdet ock 
Uppsala-trädet, enligt vilken det senare som ett vårdträd för 
tämplet framkallat myten om det förra såsom ett slags världs-
vårdträd är för övrigt följande att anmärka. 

Det är högst otroligt, att Uppsala hednatämpel fanns vid 
den tid, då världsträdmyten uppkom. 

H. HJÄRNE har rörande Uppsala hednatämpel uttalat, att 
han »anser det vara en skapelse af hedendomens senaste, med 
kyrkan kämpande utveckling, eftersom ingen antydan därom 
finns i den äldsta och tillförlitligaste källskriften Ansgarii Vita, 
där man dock borde vänta en sådan»2. För min del är jag 
icke alldeles övertygad av HJÄRNES argumentering. Jag är 
icke säker på att »man borde vänta» ett omtalande av Uppsala 
hednatämpel i RIMBERTS Vita Ansgarii. I detta arbete lemnas 

Minnask har ju lätt kunnat utbytas mot vita, ock då ha ut-
bytet Dess ---> Dat ock ordomflyttning följt med av sig självt. 

Se OSCAR ALMGREN, »Kung Björns hög», Stockholm 1905, s. 51. 



DET EVIGT GRÖNSKANDE TRÄDET 	 669 

ju icke som hos ADAM av Bremen någon redogörelse för 
landets kulturella tillstånd, dess hedniska religon omtalas i 
största knapphet, gudar ock offer omtalas, men utan att de förras 
namn en gäng nämnas (med ett undantag, varom straxt) eller 
de senare närmare beskrivas. Någon särskild anledning, varför 
Uppsala hednatämpel skulle omtalas, finnes icke. Dessutom är 
att märka, att ett hedniskt templum i Birka omtalas, nämligen 
det som hedningarna under Ansgarii andra besök uppreste åt sin 
som Gud förklarade, nyssr avlidne konung Erik. För tro-
värdigheten av denna förgudning av en avliden konung talar 
ju den liknande berättelsen om den norske ynglingakonungen 
lålafr Geirstadaålfr ock andra fall av avlidna furstars apoteo-
sering, som till jämförelse anföras hos PAUL FIERRMANN, Nor-
dische Mythologie s. 55. Om man nu hedrade den i gudar-
nas krets inträdande konung Erik med ett tämpel, så är 
det klart, att man härvid velat dyrka honom på samma sätt 
som de andra äldre gudarna, varför de också vid denna tid 
måste ha haft tät:apel'. Detta stämmer ock därmed, att THCM-
MEL, Der germ. Tempel s. 117, dömmande efter förhållanden i 
Norge ock på Island, i andra hälften av 9:de århundradet finner 
en »weit entwickelten nordischen tempelcult». 

Om jag sålunda icke kan dela HJÄRNES mening, att Uppsala-
tämplet tillkommit efter Ansgarii tid, så torde det dock vara 
sannolikt, att det icke varit så mycket äldre, kanske snarare i 
årtionden än i århundraden att räkna. SCHIRMER anser (se Foren. 
f. norsk. Fortidsmindesmmrk. Opbevaring, Aarsber. 1906), att de 
nordiska tämplen uppkommit under inflytande av de kristna 
kyrkobyggnaderna, med vilka nordborna gjorde bekantskap i 

dudum betyder troligen så här. Den gamla svenska över-
sättningen har däremot langho, i det det latinska ordet ju ock kan 
betyda 'för länge sedan'. Sont5cK menar, att »några decennier förflutit» 
mellan konungens död ock hans upphöjelse till gud (se Sveriges för-
kristna konungalängd, Upps. 1910, s. 8). 

Ordet templum kan i en skrift av en kristen icke bortförklaras, 
så som skett med detta ord på de två ställen, där det förekommer hos 
TACITUS (Germania k. 40, Annales 1: 5 1), nämligen att det icke skulle 
åsyfta en taktäckt helgedom, utan antingen »dachloser steinbau» eller 
»steinhegung mit einem grossen stein in der mitte bez. steinaltäre im 
walde» (Tnt5mmEL, a. a. s. 119-120). Andra forskare uppfatta templum 
hos TACITUS SOM täckt gudahus. 
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västerled vid böljan av vikingatiden eller möjligen något tidigare. 
THOmmEL anser, a. a. s. 118, att »in den letzten jahrhunderten 
des stidgermanischen heidentums (400-800) hat es zwar schon 
tempelhäuser gegeben, doch ist diese form des cultus allem an-
schein nach zu jener zeit durchaus noch nicht allgemeim, ock 
enligt honom har »der junge nordgermanische tempelbau» funnits 
»seit dem (ende des) 9 jahrhunderts bis 1000». Som vi nyss 
sett, bör åtminstone i Sverge tiden sättas något längre till-
baka. 

Som nu utan tvivel världsträdsMytens uppkomst ligger ofant-
ligt mycket längre tillbaka än Uppsala tämpelbyggnad, kan den 
förra icke vila på ett Uppsala-tämplets eller annat tämpels vård-
träd. För min del ansluter jag mig till den uppfattning, som 
av flera forskare, t. ex. V. RYDBERG, senast av K. F. JOHANSSON 
(Solfågeln i Indieni), uttalats, att historiskt sammanhang finnes 
mellan den nordiska ock den indiska världsträdsmyten. Den 
härrör då från en tid, då inga tämpel ock således inga deras 
vårdträd funnos. Den nu så moderna vårdträdsteorien till för-
klaring av världsträdsmyten är för övrigt i dess helhet enligt 
min mening föga rimlig. Men jag kan icke här närmare ingå 
på detta ämne, då jag icke behandlar världsträdsmyten annat 
än i dess samband med Uppsala-trädet. 

Om vi då lemna å sido hela vårdträdsteorien ock tanken på 
att Uppsala-trädet från början stått modell för det nordiska 
världsträdet, så kunde det dock ifrågasättas, om icke så mycket 
sanning kunde finnas i den nu undersökta åsikten, att det 
heliga trädet i Uppsala-lunden påvärkat världsträds-
mytens gestaltning i Norden. Många forskare äro ense därom, 
att världsträdsmyten i Norden fått sin utformning genom invärkan 
från skilda håll. Ett sådant kunde ju Uppsala-trädet tänkas 
vara. 

Att sådant kunnat ske i Sverige vore ju helt naturligt. Det 
uråldriga, kanske sedan många århundraden dyrkade, troligen 
över hela landet berömda trädet i Uppsala-lunden borde lätt ha 
kunnat i Sverige invärka på framställningen av världsträdet. 
Att så också värkligen skett, skall jag längre fram anföra ett 
starkt sannolikhetsbevis för. 

1) Inbjudn. t. Filos. doktorspromotion 31 maj 1910. 
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Men från Sverge bör ryktet om detta träd vid Uppsala 
också ha kunnat spridas till den övriga Norden, särskilt till 
Norge ock därifrån till Island, ock likaså den i förstnämnda 
land av detta träd påvärkade uppfattningen av världsträds-
myten. Jag erinrar om Frösmytens spridande från Uppsala till 
Trondhjem. 

Jag skall nu anföra de skäl, som jag tror tala för att i 
Norge ock på Island världsträdsmyten värkligen varit utsatt för 
påvärkan av Uppsala-trädet. 

Först kunde man då fästa sig vid det förhållandet, att 
Yggdrasil-asken på västnordiskt område kallas evigt gröns-
kande. Detta är ju, såsom redan nämnts (s. 643) en för en 
ask i hög grad onaturlig bestämning. BUGGE, som utförligt 
handlar om varför världsträdet i Norden fått formen av ask, 
nämner eget nog intet till förklaring av den anförda egen-
skapen. De flästa andra forskare gå likaledes med tystnad för-
bi denna påfallande egenhet, stundom åberopas den gottländska 
Bara-asken som stöd därför (se om detta stöds ohållbarhet här 
s. 684 f.). SEGERSTEDT anser världsträdet ha framställts än som 
en ask, än som en ek. I förra fallet gissar han, till förklaring 
av den eviga grönskan, att »det är en ilex, som utgjort den 
ursprungliga modellen till den ständigt grönskande asken Ygg-
drasil» (a. a. s. 28). Att världsträdet modellerats på det oansen-
senliga trädet ilex, vill man ej tro. Ock någon förklaring, hur 
därav blivit en evigt grönskande ask, göres ej. 

Om ekhypotesen skall straxt talas; jfr ock vad som ovan 
(s. 644) sagts om de evigt grönskande heliga preussiska ekarna, 
vilka S. hänvisar till. Här må blott sägas, att Quereus ilex, 
som S. förmodar kunna ha varit urbild till det heliga trädet', 
tillhör medelhavsklimatet. 

För min del vet jag icke, huru denna evigt grönskande ask 
skall förklaras, så framt icke i detta epitet får antagas föreligga 
det första spåret av invärkan på världsträdsmyten från Uppsala-
trädet, idegranen. Denna hypotes' värde kan bättre bedömmas 
efter det, som i det närmast följande säges. 

Viktigare ock, som mig synes, säkrare äro följande förhål-
landen: 

1) Jfr FALK i Ark. f. n. Fil. 10, s. 48. 
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A) Världsträdet säges ha barr, icke — som man 
skulle vänta av en ask — löv! 

Sålunda heter det i Gylfaginning kap. 15: »En fjdrir hirtir 
renna i limum asksins [näml. Yggdrasils, kap. 14] ok bita barr» 
samt kap. 38: »Geit st, er Hei5rim heitir, stendr uppi å Valh911 
ok bitr barr af limum trds Fess, er mj9k er nafnfrxgt, er Loeraar 
heitir». 

I den arnamagnmanska utgåvan av Snorre-Eddan översättes 
barr på förra stället med 'gemmas', på senare med 'frondes'. I 
FRITZNERS Ordbog over det gamle norske Sprogi  (1867) heter 
det: »Barr, m. 1) Knop, Lov paa Trfeer, Bar; paa Dön ... paa 
ask .. .» (Sn.-Ed. citeras här). Men i andra upplagan av samma 
arbete (1886) heter det: »Bar; n. 1) De yderste Skud paa Naale-
trxets Grene, Bar . . . bruges feilagtigt [nu spärr.] ogsaa 
om Aske-trmets Grene (S. E.).» Denna sista uppfattning, att 
barr här »felaktigt» fått betydelsen 'löv' ock sålunda icke i 
värkligheten betydde 'löv' på fno., hade redan VIGIFtSSON uttalat 
i Icelandic-English dictionary (1874): »Barr, n. ... I. the needles 
or spines of a fir-tree; the word is wrongly applied [nu 
spärr.] by Snorre, Edda II, who speaks of the 'barr' of an ash; 
— Icel, has no trees». 

Rörande lövskogar på Island nu ock i forntiden se pORVALD 
THORODDSEN, Landfrxäissaga Islands, Reykjavik 1—IV, 1892-
1904, mångenstädes enligt register [skögur å islandi]; Ds., ksing 
Islands, Kphn 1900, s. 65-67, där en avbildning av en isländsk 
björkskog finnes, som visar, vilka ståtliga exemplar av Betula 
odorata som växa på Island — detta träd, som bildar den huvud-
sakliga beståndsdelen av nutida skogar där, kan bli ända till 10 
cm. hög»; B. MELSTED, islendingasaga I, s. 265 f. ock de skrifter, 
som nämnas där s. 270 ock n. 1-2. 

Att en infödd isländing värkligen kunnat mena, att »Iceland 
has no trees», synes omöjligt att antaga. Uttrycket passar också 
icke i sammanhanget. Logiskt kräves här ett ord som fir-trees, 
som står i föregående rad. Jag antager, att här föreligger ett 
skriv- eller tryckfel. 

VIGENSONS mening synes vara, att SEORRE, emedan på Is-
land inga barrträd funnos, kommit att använda barr i st. f. lauf 

1) Se S. STEFiNssoN, Flöra Islands. 
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av okunnighet om det förra ordets riktiga betydelse. Denna 
uppfattning är alldeles ohållbar. Att en bildad isländing som 
SNORRE, SOM Så väl kände Norge ock dessutom varit där, ej 
skulle veta, vad barr var, är otänkbart. För övrigt fanns ju 
barrbusken en en, fno. einir, fordom på Island, där den än 
lever. Ock dess blad kallades naturligtvis i forntiden på Island, 
liksom nu är förhållandet, barr.1  För nyisländskan angiver 
Jörf TEIORKELSSON, Supplement tu l isl. Ord.-boger 3: 1, Reykjav. 
1890: »barr, n., Bar, Naale (paa et Naaletrx)». Från en nyisl. 
skrift anföres uttrycket » . 	laufiä grfent og barriä ...» I det 
hos J. Th. anförda nyisl. talesättet »ab bera sitt barr, opblomstre 
igen, forvinde Tabet» (ex. Siäan hefir hån aldrei boriä sitt bar2) 
kan bilden vara hämtad från enbusken. 

Jag antar, att barr här är avsiktligt använt i mening av 
barrträds blad (ock skott) av samma skäl, som nyss visats möj-
ligen ha förorsakat, att Yggdrasils ask blivit beskriven som 
evigt grönskande, nämligen påvärkan från det evigt gröns-
kande barrträdet vid Uppsala hednatämpel eller från den därav 
påvärkade svenska världsträdsmyten. Därom mera straxt i det 
följande. 

Jag anser det alldeles omöjligt, att barr kunnat användas 
som synonymt med löv. Varje nu levande norsk ock svensk 
man måste av levande språkinstinkt känna, att barr ock löv 
äro två skarpt skilda ting, som aldrig brukas för varandra. 
Det finns absolut intet i litteraturen eller folkmålen som 
talar för att det förra kunnat användas i samma mening som 
det senare. Ock så har det säkerligen varit också i forntiden. 
Härledningen av ordet barr från »idg. rod *bhers 'stritte': se 
borste» (se HJ. FALK og A. TORP, Etymologisk ordbog over 
det norske og det danske sprog) talar ju i samma riktning. 

Enligt H. GERING skulle emellertid barr i fornspråket också 
kunna betyda 'löv'. I Vollständ. Wörterb. zu den liedern der 
Edda anger han som de två första betydelserna av ordet: »1) 
die obersten (also jtingsten) sehosse oder triebe eines Dadel-
baums; 2) laub». De ställen i Eddan ock Eddafragmentens 
prosatäxt, där ordet skulle ha den senare betydelsen, äro tvänne. 

S. STEFINSSON, Flöra Islands, Kph. 1901, s. 15. 
2) Obs.! form med enkelt r! 
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1) Sigrdrm. 11: 4-6: 
berki skal (Ner) rista [näml. limrånar] 

ok å barn i vi5ar 
es hta austr limar. 

Det inom ( ) satta ordet, som står i Vollst. Wb., har GERING 
uteslutit i HILDEBRANDS Edda,. Det är täxten i VQ1s. Saga 
GERING följt, då han här insatt barn i i st. f. (badmi 	ba5mi, 
Som R har (varest efter vi5ar står peim er). SIMONS ock 
FINNUR JÖNSSON ha ock insatt barn. 

Då nu runor tydligtvis inte kunna ristas på barr, så har 
GERING väl därför här antagit betydelsen 'löv' för ordet. 

Men varför GERING m. fl. ha givit den yngre handskr. v före-
träde framför den äldre R, vet man ej. BUGGE säger i sin ut-
gåva av Völsunga Saga, s. 128 n.: »R bar vistnok bedre badmi 
för barn». F. DETTER ock R. HEINZEL, Saemundar Edda II, s. 412, 
430, förklara ok framför ba,5mi (av ba5mr 'träd') såsom ett av 
de ej sällsynta fall, då synonymer så förbindas. 

In die Borke schneid' sie die [Astrunen] 
dem Baum des Waldes 

översatte GERING förr detta ställe (i sin Edda-översättning, 1892). 
Jag tror för min del, att ba5mr är det riktiga, men jag 

föreslår att uppfatta ordet som = got. barms, nysv. barm, ej 
som got. bagms, ty. baum. Ba5mr vi5ar bleve då = trädets 
barm eller famn (ba5mr = fa5mr, se Lex. poet.), d. v. s. 
stammen. Jfr bruket av famn som trädets stam t. ex. i »Björ-
kens visa» av TOPELIUS, där det heter, att först en flicka 

skref namn i barken 
på björken, ock sedan en gosse kom ock 

sökte vännens namn 
i min trogna, hvita famn 

(det är björken som sjunger). 
I GÖDEOKES översättning av stället i Sigrdrm. heter det: 

rista dem i barken 
och å resliga stammen. 

Möjligen har i Völs. Saga barr blivit insatt genom tanklös-
het, på grund av den eljest förekommande sammanställningen 
bgrkr Ock barr (jfr IIåvam. 50). 
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2) Skaldsk. kap. 32: 
»Avi er gull kallat barr e5a lauf Glasis?» (så Wr U; i: . . . 

barr Glasis e5a lauf hans»). För ställets bedömmande måste sva-
ret här medtagas (ur Wr): »i Asgar5i fyrir durum Valhallar 
stendr lundr, så er Glasir er kalla5r, en lauf hans alt er gull 
rautt, svå sem Mr er kve5it, at 

Glasir stendr 
med gollnu laufi 
fyr SigtSrs sqlum.» 

Här bör ock jämföras Skaldsk. kap. 30: »Hvernig skal kenna 
gull? — Svit, at kalla pat eld bagis ok barr Glasis» 

Av sammanställningarna vill det framgå som sannolikt, att 
SNORRE har känt en dikt, där barr Glasis (ock icke lauf Gla-
sig) nyttjas i meningen av 'guld'. För att förklara detta ur det 
anförda Eddafragmentet har han då själv tillagt e5a lauf i 
det första här anförda prosastycket. 

Denna dikt är troligen den av SNORRE senare anförda strofen 
ur Bjarkamål, där värsen Glasig glaarri (dat.) förekommer. 
Denna strof hör till dem, som AXEL OLRIK, Danmarks helte-
digtning I, s. 99, visat vara senare inskjutna i det gamla Bjarka-
mål ock härröra från »midt i 12te årh. eller endnu senere». 
Diktaren av denna strof — OLRIK gissar, att det varit EINARR 
SKtilLASON — har här på ett, som det i alla händelser måste er-
kännas, besynnerligt sätt ändrat den ursprungliga kenning för 
'guldet': Glas is lauf, som han säkerligen känt från Edda-
fragmentet. Också antaget, att barr = lauf, kan man inte inse, 
varför han skulle så rent godtyckligt ha ändrat en förmodligen 
bekant kenning ur en inom poetiskt bildade kretsar säkerligen 
känd strof. Varken allitteration eller meter fordrar denna ändring. 

Jag förklarar förhållandet så, att denne skald här avsikt-
ligt insatt barr, av samma skäl som SNORRE låtit Yggdrasil-
asken ha barr, nämligen det att de känt en tradition om världs-
trädet, som, påvärkad av skildringar av Uppsala-trädet, halvt 
förvandlat asken till ett barrträd, varom straxt i det följande. 

Jag har i det föregående med flera forskare, såsom FALK, 
Ark. f. n. Fil. 10, s. 50, S. BUGGE, Studier s. 483, antagit, att Glasir 
är ett trä, som jag anser vara identiskt med Yggdrasil 
ock Mimamei5r, ehuru i en annan tradition. Enligt andra 
forskare är Glasir en 'lund' (lundr ock viär, som utsägas 
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därom, betyda båda delarna). Det får då antagas ha av dikta-
ren till förutnämnda strofer i Bjarkamål uppfattats som en barr- 
lund, liksom Barn i i Skirnismål måste ha varit. Denna upp-
fattning av Glasir har väl följt med uppfattningen av världs-
trädet som ett barrträd. 

Det sista fall, där det kan ifrågasättas, att barr kunnat be-
tyda 'löv', må nu anföras, nämligen adjektivet barrhaddabr, 
Som förekommer i Håkonardråpa av FIALLFRODR VANDR1EDASKALD. 
Det står där (i ack.): priöja barrhadda5a biäkvån, d. v. s. 
'Tridjes (Odens) med hår av barr försedda hustru', d. v. s. 
jorden (Jgrd, eg. nom. propr.), d. v. s. här Norge. G. VIGniSSON 
ock YORK POWELL, Corpus poet. bor. II: 95 översätta ordet mera 
allmänt: »green-with-wood [the land]», men FINNUR JÖNSSON, Den 
no.-isl. Skjaldedigt. B, I, s. 147 har exaktare: »det granbevoxede 
land». Det synes otvivelaktigt, att ordet här har den nu av mig 
angivna betydelsen, ordagrant 'barrhåriga' (Wistx, Carmina nor- 
mena, Glossarium: pineto comata); Sv. EGILSSON återgiver det 
med »caput fronde comm instar velatus, frondicornus, frondifer», 
där han med frons tycks mena löv. Men dels passar barr i 
ock för sig mycket bättre som bestämning till hår (på grund av 
barrs smala form), än löv gör, dels är också det förra mer 
karakteristiskt för Norge. 

Det kan förefalla högst orimligt att antaga, att man på nu 
beskrivet sätt talat om en ask med barr som ett barrträd. Men 
man får tänka sig saken så, att det ursprungliga trädet ask 
småningom i föreställningen utbytts mot ett barrträd, varvid 
dock det gamla namnet behållits kvar — värkande modifierande 
på barrträdets tänkta beskaffenhet så, att detta träd i något av- 
seende ansågs likna löv trädet ask, ehuru varande ett barr-
träd. Man kunde säga, att man tänkt sig det som en barr- 
ask. I själva värket lemna de nyare nordiska språken den 
yppersta analogi, man kan önska sig, till denna tänkta utveck-
ling, ock just från idegranen. Den heter nämligen både i 
Sverge ock Norge (därifrån lånat till Danmark) i flera munarter 
barrlind eller barlind — bar är en varierande form till barr 
— i Norge även barlon (d. v. s. barrlönn). Alldeles som i 
fråga om "barr-asken är således grundordet här ett lövträd, 
men genom bestämningsordet barr- angives det vara ett barr-
träd, som dock i något avseende påminner om lind eller lönn. 
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Det skall vara bast en som påminner om lind (se FRIES' växt-
ordbok). I fråga om barr-asken kunde man tänka den grova 
stammen som utgörande jämförelsepunkten mellan ask ock 
idegran. Om äldre idegranars grovstammighet se här förut 
s. 656. Hos asken är denna en bekant sak. 

I viss mån kan jämföras förhållandet i Tyskland ock Eng- 
land, där rönnen fått namn efter asken — nämligen ober-

esohe 1  (för aber-, falsk ask) ock mountain ash — detta 
på grund av en viss likhet i bladformationen (fjäderflikighet; 
se FR. KANNGIESSER, Die Etymologie der Phanerogamen-Nomen-
clatur 2, Gera 1908, s. 141), oaktat de båda träden eljest äro var-
andra så olika som möjligt, skilda till blombildning, frukt, m. 
ock tillhörande vitt skilda naturliga familjer. — Här må ock erinras 
om det förut (s. 646) påpekade egendomliga förhållandet, att barr-
trädet idegran ock lövträdet alm i flera språk ha samma namn. 

Till det antagna namnet barr-ask återkommer jag i denna 
avhandlings slut. Jag skall då söka göra troligt, att det värk- 
ligen en gång funnits i Sverge. 

B) Världsträdet kallas för barr, barrträd 
I Fhlsvm. 19 läses: 

Seg5u mör .. 
hvat pat barr heitir, 
es brei5ask of 
12nd 911 lågar? 

Svaret är: Mim amei5r o. s. v. 
I denna dikt kallas världsträdet ej för askr, såsom det 

eljest i Vgluspa ock Grimnm. kallas — detta enligt min mening 
emedan här världsträdet tydligt uppfattats som ett barrträd 
ock så benämnts (barr). Här förekommer ej häller det i V21. 
nyttjade sie grcenn, detta emedan det inte behövt nämnas, då 
världsträdet angives som ett barrträd. — Om svarets innehåll 
skall talas nedan under C. 

CHADWICK, The cult of Othin s. 74, säger om detta ställe: 
»barr in reality denotes 'spines of a tir' etc. If the text is right, 

På grund av denna sekundära namnlikhet har J. voN NEGELEIN 
i sitt eljest intressanta arbete Germanische Mythologie, Leipzig 1906. 
s. 72, framkastat den egendomliga idén, att :die Weltesche» framgått ur 
»die Eberesche», emedan den förra »nach nordischer Vorstellung keiner 
anderen Gattung angehören konnte» än den senare! 

Ett för övrigt ytterst okritiskt arbete. 
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the poet can not have known the meaning of the word». Denna 
CUADWICKS mening, att Fhlsvinnsmåls diktare ej känt betydelsen 
av ordet barr, som påminner om VIGFI:ISSONS liknande mening 
om barr i Snorre-Eddan, håller jag för oriktig. Om dikten 
tillkommit i Norge, är ju antagandet orimligt. Ja även om dik-
taren varit en isländing, så är det likafullt orimligt (se vad som 
sagts s. 672-3). 

GERING ock andra tolka här barr såsom betydande träd i 
allmänhet. FINNUR JÖNSSON insätter »barmr = bapmr = bamm 
(jag inser ej, varför han gör denna ändring, då han behåller barr 
i Helgakv. Hj. 16: 6, varom se straxt). Jag tror icke, att barr 
har denna betydelse, som GERING för övrigt anser ha uppkom-
mit genom användning av pars pro toto. Den skulle sålunda 
förutsätta betydelsen 'blad' i allmänhet för barr, en betydelse 
som detta ord säkerligen ej har. Enligt vad jag håller före, 
betyder barr såväl här som å ett straxt härefter till undersök-
ning anfört Edda-ställe 'barrträd', en betydelse som har ut-
vecklats ur barr, enstaka barr, men även »die obersten schosse 
und triebe eines nadelbaumes» (GERING) — jfr i nynorska dia-
lekter bar: »bruges kun kollektivt, ikke om enkelte Lov eller 
Naale, ikke heller om Naalerne alene uden Kviste» (Aasen). 

Även i nysvenska kan barr användas i meningen av 'barr-
träd': »Näsen äro bevuxna än med dystert barr, än med leende 
björk»; »En ungskog av barr». Se Sv. akad. ordb. 3, där till 
förklaring jämföras elliptiska sammansättningar som barrskog 
för barrträdsskog m. m.; men då man kan säga både barr-
skog ock lövskog, men endast nyttja bar; ej löv ensamt om 
träd, så synes denna förklaring knappast vara riktig, utan barr 
i denna mening av 'barrträd' torde vara urgammalt ock att 
jämföra med bruket i Fhlsvinnsmål. 

På ännu ett Eddaställe tolkar GERING barr med träd i all-
mänhet. Det är i Helgakv. Hj2rv. 16:4-6: 

niu r9stum 
es pu skyldir neöttn vesa 
ok vaxi 13ér å ba6mi barr! 

Det är Atles onda önskningar till jätteflickan Iårimger5r. 
Detta ställe har översatts ock tolkats på åtskilliga olika 

sätt, det ena omöjligare än det andra. Den jämförelsevis rim- 
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ligaste tolkningen är väl den 
sättningar förekommande: 

Om nio mil 
du under mullen vore 

Och grönska över din barm 
grodde! 

i GÖDECKES ock GERINGS över- 

Neun Meilen tief 
möchtest du niedersinken, 

auf dem Busen wachse ein 
Baum! 

Meningen bleve alltså den: måtte du ligga död ock begraven 
nio mil djupt ned i jorden ock ett träd växa på (över) din barm! 

Antagande denna tolkning för möjlig, vill jag även här upp-
fatta barr som barrträd, ej som träd i allmänhet. Ock jag 
anser möjligt, att barr här just avser en idegran, ehuru för 
allitterationens behov ett allmännare ord blivit valt. Jag hän-
visar till vad här förut (s. 664 f.) blivit anfört om idegranens an-
vändning på kyrkogårdar. Samma användning kan idegranen 
ha haft i Norden, på den tid den var allmännare; bruket kan 
möjligen vara kommet från England. 

Men nu är det väl hårdraget att säga, att ett träd, som 
växer nio mil över en i jorden liggande död, växer på dennas barm, 
eller över huvud att antaga någon rapport mellan dessa båda så 
vitt åtskilda föremål. 

Jag vill därför, om ock med tvekan, framställa ett nytt 
förklaringsförsök: jag önskar, du vore nio mil härinunder ock 
att barr växte på din barm! 

Med den sista onda önskningen skulle då avses, att jätte-
flickans utseende, hännes kvinnliga former skulle vanställas, 
därigenom att håren på hännes barm bleve barrlika; jfr det nyss 
behandlade barrhaddaär!1  Den första önskningen skulle då 
avse, att hon levde bland jättar under jorden (jfr Lokas. 23: 4-6; 
Grottas. 11: 1-4). 

I alla händelser betyder barr här icke träd i allmänhet. 
C) Värdsträdet tillskrives en medicinsk egenskap, 

som stundom anses tillkomma idegranen. 
Det heter i Fhlsvm. 22: 

lit af hans aldni 
skal å eld bera 

1) Jfr OEHLENSCHLÄGER, Nordens Gudar, Gerdas Elskov: 
Halv kun den deilige Barm var bedkt; i Knuppernes Huulning 
Blomstred gnistrande Lokken: det eneste Jertegn Gerda 
Fik paa sin Jettenatur; 	 
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fyr k6sjfikar koriur, 
titar hverfa 
paz es innar skulu. 
Så es hann me 5 unnnum mktuar. 

Denna svårtydda ock, efter vad det antages, delvis fördär-
vade strof, som alla utgivare ock tolk are hittils mer eller mindre 
emenderat, har jag här återgivit i sådant skick, att jag med 
BuoGE, GRUNDTVIG ock flera täxtutgivare insatt paz för pess 
samt dessutom avvikit från BUGGE ock andra utgivare, i det jag 
upptagit läsarter från andra handskrifter, än de följt. 

Sålunda har jag efter Ca upptagit (er) es, där andra pappers-
handskrifter ha paar eller peir. Vidare har jag efter 0 upp-
tagit skulu, där de andra ha skylt Med avseende härä må 
följande anföras från företalet till BUGGES Edda-utgåva (s. XLIV): 
»Ingen Afskrift, som jeg har sa, var afgjort bedre end de ovrige 
eller kunde antages for at stamme umiddelbart fra den gamle 
tabte Original, som maa ligge tu l Grund for alle Afskrifter; dog 
har Cod. A. M. 738, 4to (0), . . . hvori vi har en af de 2eldste 
Optegnelser, paa flere Steder alene bevaret det rette». 

Om kelisPikar (handskr. koli-) se i det följande. 
Jag översätter denna strof på ett delvis från alla hittils 

gjorda tolkningsförsök avvikande sätt. 
Men för sammanhangets skull måste, innan jag lemnar 

denna översättning, den föregående strofen, som innehåller den 
fråga, varå strof 22 lemnar svar, meddelas. 

Fjqlsvm. 21: Segh in6. Dat, Fhlsvi5r, 
es ek pik fregna mun 
ok ek vilja vita: 
hvat af mödi ver5r 
Dess ins mxra vi5ar, 
es hann fellirat eldr né jårn? 

M65 (troligen n.) betyder här säkerligen 'frukt'. Se FINNUR 
JÖNSSON, Sxmun5ar-Edda, Reykjavik, s. 503: «magi = åvexti»1. 
Ordet är tydligen besläktat med fsv. fda. moin (-en), nysv. 
mogen, nyno. ock da. moden, skånska mod eller modd ock 
det närkiska mo seg 'mogna'. ET. FALK, Ark. f. n. Fil. 10, 
s. 	46, insätter mo5i av mo 5 n. (se FRITZNERS ordb.); men den 

1) I densammes Edda-utgåva av 1888, Halle, heter det: mg) = 
frucht (?) = alden 	. 
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ursprungliga betydelsen av detta ord synes ej passa till ett 
ord, som skall vara synonymt med aldin. GERING, SOM i Vollst. 
Wb. lemnat ordet oöversatt, har i HILDEBRANDS Edda2  upptagit 
FALKS läsning. 

På denna strof 21, som efter det sagda ej behöver över-
sättas, följer nu svaret i strof 22: Av dess (trädets) frukt 
skall man bära ut på eld (till användning) för modersjuka 1  
kvinnor; de (frukterna) skola driva ut det, som är inne. 
Sådan kraft 2  (eller bestämmelse) har det (trädet) bland 
människor. 

Med fruktens »bärande på eld» avses förmodligen bärets 
rostande eller brännande till aska för att därefter intagas som 
medicin. I synnerhet det senare förfaringssättet var mycket 
vanligt vid den medeltida användningen av ämnen ur växt-
världen som medicin. 

Om aldin må följande här anmärkas. 
FALK översätter (Ark. f. n. Fil. 10, s. 48) aldin med 'olden', 

'egenöd' ock anser, att »Mimetrxet er vistnok kjendt som en 
eg.» Likaså HAmmARsTEDT i Sv. Fornm.-för. tidskr. XII, s. 70, 
Meddel. fr. Nord. museet 1901, s, 186, SEGERSTEDT Ekguden 
s. 26. Men aldin behöver alldeles icke betyda 'ållon' ock gör 
det efter min mening ej häller här. GERING, Vollst. Wb., 
har blott: »Baumfrucht»; S. EGILSSON likaså blott »fructus arboris». 
Ordet översättes i FRITZNERS Ordb., med »Trxfrugt, isxr spiselig», 
ock man finner av exemplen, att det använts om äpple, dadel 
m. m. I Icelandic-English Dictionary heter det, att ordet be-
tyder »gener. fruit of trees, including apples, nuts, acorns, 
and sometimes berries», bland exemplen finner man även 
fikon kallade aldin. Ännu i nynorska dialekter betyder alda 
(av ett *aldan? Aas. ordb.): »Frugt, is:er Trxfrugter (lEbler, 
Kirsebxr)». Det finnes således alldeles intet hinder att antaga, 
att med aldin här i Fhlsvinnsmål menats idegranens bär, vil-
kas ätbarhet straxt i det följande skall omtalas. Härledningen 

Modersjuka är, som bekant, ett ännu stundom brukligt svenskt 
namn för hysteri. Även danskan har ju modersyge som ett »folk-
ligt Navn for Hysteri» (Dansk Ordbog for Folket), av vilket sistnämnda 
det nordiska ordet är en översättning. 

»Solehe Kraft hat fiir Mensehen. der Baum»: GERINGS översätt-
ning. Jfr mjetopr i hans Vollst. Wb. 

45-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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från ala -- se FALK og Tont', Etym. ordb. — synes kräva 
betydelsen :av ätlig frukt som den ursprungliga, ej trädfrukt i 
allmänhet). 

För övrigt kan anföras vad en dansk forskare, ANDREAS 
MADSEN, yttrar om idegranens frukt, nämligen att »paa det 
forste Stadium ligner Stenfrugtkoglen et lille Agern»; se Naturen 
og Mennesket, 13:e B., Kbh. 1895, s. 222 1. Detsamma säges 
redan hos JOHANNES BAUHINUS, list. plant. univ., Ebrod. 1650, 
d. 12, s. 242 (»fert baccas ex calyce ita emergentes, ut simile 
quid habere videantur cum glande», näml. som omogna). 

kelisjtikar, som alla handskrifter utani variant ha, är ett 
mycket omstritt ord. BUGGE har i sin Edda-utgåva s. 347 före-
slagit att läsa kinisjiikar till »got. kilpei par1ie». GERING har 
i Vollst. Wb. upptagit denna emendation ock förklarar kille-
sjiik kona som »eine frau in kindesnot». FALK (a. st.) läser 
kvillu.-sjiikar, av norska ock danska dialekters kvilla 'jämmer'. 
Samma betydelse skulle då ligga i ordet som enligt BUGGES ock 
GERINGS tolkning. Men båda dessa emendationer ändra alltför 
mycket täxtens ordform, varförutom det mot FALKS förslag kan 
invändas, att kville i de nordiska dialekterna ej hänför sig till 
barnsbörd. 

BUGGE har senare (Ark. f. n. Fil. 10, s. 46) påpekat, att »i Oxfor-
derordbogen anföres kelisått og kelisSrki 'hysteris' af FM. [= Ny 
FMagsrit]. Dette tyder paa, at kålisjiikar er et virkeligt ord». FINNUR 
JÖNSSON, Sxm.-Edda, Reykjav. 1905, s. 503, säger: »å at py6a 
sjUkar af barnshöfn e5a la viumlik t» (nu spärr.). 

Jag antager, att här är fråga om någon sjukdom i de kvinn-
liga underlivsorganen, som kan stå i sammanhang med hyste-
rien. Ett sådant fall är den sjukdom, som kallas dysmenorM 
eller försvårad menstruation, förenad med värk ock plågor (»men-
strualkolik»). »Då ingen organisk förändring af lifm,odern kan 
spåras, kallar man dysmenorr61 neuralgisk, hos nervösa, hys-
teriska [nu spärr.], anemiska qvinnor med retligt och käns-
ligt nervsystem». »Dysruenorrn medför vanligen betydlig ned-
stämning till lynnet, svår hufvudvärk, underlifsplågor (uterin-
kolik), stundom sträckande sig upp i korsryggen och imiterande 

1) I denna uppsats finnas flera intressanta avbildningar av Taxus-
träd, liksom av frukterna. 
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barnvärkar» (FREDRIK BJÖRNSTRÖM art. Menstruation i Nor-
disk Familjebok). Som man finner, passar denna sjukdoms 
symtom också till både RUGGES första ock FALKS etymologiska 
förklaringsförsök för ordet. 

hverfa tolkar jag här som transitivt verb: »machen dass 
etwas sich bewegt» (GERING, Vollst. Wb.), ej med GERING (Vollst. 
Wb.) ock andra som intrans: »sich hinaus begeben». 

hverfa titar paz es innar: driva ut det (blod), som är inne, 
d. v. s. ej avgått på regelbundet sätt. Uttrycket är något dun-
kelt, men denna dunkelhet är tydligen avsiktlig. En sådan sak 
som menstruationen lämpade sig icke för poetisk behandling i 
tydliga ord, utan måste endast diskret antydas,. 

Jag ser i detta förhållande ett starkt stöd för min tolkning. 
Ty något motsvarande behövde alls inte vara förhållandet med 
barnsbörden. Därom talas ju i tydliga ord flerstädes just i 
poetiska Eddan. Sålunda heter det i 

Fåfnm. 12: 6: kjösa mogr frå m2gum 
ock i Sigrdrm. 9: 3: leysa kind frå konum. 

Jfr V9Ikv. 36: 6: barni au.kin. 
Ock i språket för övrigt fanns gott om uttryck ganska rakt 

på sak, sådana som byrja barn, gera barn, barna, liksom man 
ännu i södern öppet talar om att faire un enfant, fare un bara-
bino2  (påpekat av FRITZNER, art. barn), men förmodligen inte 
öppet talar om menstruationen, åtminstone ej i tydliga ordalag. 

Då nu här efter min mening det talas om användning 
av »det härliga trädets frukter såsom medicin för moder-
sjuka kvinnor, så måste det jordiska träd vara avsett, som på-
värkat uppfattningen av det mystiska trädet. Det är ju inte 
rimligt att tala om naturlig medicin för människor från ett 
mystiskt träd. Man ser alltså härav, hur levande detta jordiska 
träd stått för diktaren. Jag har förut antagit, att detta jordiska 

Jfr i nysvenskan det dunkla uttrycket: »Hon har sina saker» 
(= menstruation) samt »regler» i många språk. 

Jfr »Jag gör snart en annan» (näml. flicka), yttrat av en italiensk 
moder av folket till hännes härrskap (A. Cu. LEFFLER, D:ssa di CAJANELLO, 
Efterlemnade Skrifter I, s. 219). Ett inhemskt svenskt liknande ut-
tryck finns i det i L. FR. RUFS handskrivna samling ordspråk, befintlig 
i K. Vitt. Hist. ock Act. Ak:s bibliotek, förekommande ordspråket: »Ett 
litet barn är snart gjordt, . . .» 
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träd, som föresvävat diktaren, har varit Uppsala trädet, som — 
efter vad förut visats — varit en idegran. Denna min bestäm-
ning av Uppsala-trädet som en idegran ock delvis förebild för 
världsträdet får en märklig bekräftelse just av detta Ställe i 
Fhlsvinnsmål om den medicinska användningen av (efter orden 
taget) världsträdet. 

Förhållandet är nämligen det, att just idegranen är »r e-
puted emmenagogue»1  (se A. B. LYONS, Plant names scientific 
and popular, Detroit 1907, s. 455). Detta säges visserligen om 
dess blad, men torde, som jag nu skall visa, även kunna an-
tagas gälla om frukten, närmare bestämt frökärnan. 

Det härskar mycken motsägelse i uppgifterna om idegrans-
bladens ock frukternas giftighet. Om bladens giftighet råder 
en allmän mening från ock med forntidens författare, THEO-
FRASTOS, DIOSKURIDES, CASAR m. fl., t. o. m. de nyaste. Men 
olika meningar råda om deras giftighet för olika djur. På män-
niskor, hästar ock åsnor — det förra enligt C/ESAR, SOM (i De 
hello gallico VI: 31) omtalar, att en gallisk hövding tog livet 
av sig med ideblad, det senare enligt THEOFRASTOS m. fl. (»bar-
ren äro giftiga särskildt för hästen», säger Nord. Familjebok„, art. 
Idegran) — sägas de värka dödligt,men ej på idislare. Seat-
BELER, a. a. s. 454, omtalar dock efter utländska källor, att kor 
ock getter dött därav. Se vidare utförligt om bladens skadlighet 
hos LOWE, a. a. s. 136 f., där man finner, att människor dött 
av deras förtäring. PLINIUS säger, Hist. nat. XVI: 50 (efter 
SEXTIUS NIGER), att idegranen skall i Arkadien vara så giftig, 
att de som somna eller intaga sin måltid under den dö2. Även 

Detta ord är bildat av de grekiska orden g:ugnvog 'månatlig' 
ock aycoyag 'den som för fram' (eller äyoyog 'ledare'). Ordet betyder 
således 'som för fram det månatliga' d. v. s. som befordrar menstruationen. 

LINNÉ skämtar över denna de gamles tro, då han i sin öländska 
och Gothländska Resa, s. 223, omtalar Gothem-bornas sed att bekläda 
sina väggar med »Id-qwistar» från den i Gothems ock Boge socknar 
»mäst vid kiärr» ock »stor som Gran eller Ek» växande »Id». Högst 
anmärkningsvärt är, att idegranen på LINNÉS tid på Gottland blev så 
stor. I vår tid bli därav enligt JOHANSSONS här (s. 692) anförda arbete 
därstädes »sällan annat än buskar». Det tillägges dock: »Vid s. v. och 
n. v. sidorna av Binge träsk växa dock flera träd af 5-6 m. höjd 
samt 0,7-0,9 m. omkrets nära marken.» Jfr vad som säges här 
ovan s. 659. 
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veden omtalas av Purrius vara så giftig, att vinkärl gjorda därav 
i Gallien haft dödlig värkan. I HARTMANS flora/2  heter det ock: 
»ved och barr giftiga». 

Om fruktens giftighet ha 'meningarna förr varit mycket de-
lade. THEOFRASTOS säger, att somliga människor äta frukten, 
ock »den är söt ock oskadlig», tillägger han (Hist. plant. 3:10: 1). 
DIOSKURIDES. De materia med. IV: 70, säger, att unga höns, som 
äta frukterna, dö därav, medan människor därav blott få diarr6 
PLINIUS säger, list. nat. XVII: 50: masi noxio fructu; sär-
skilt i Spanien skall enligt honom bärens gift vara dödligt. I 
en skrift från 1300-talet av KONRAD VON MEGENBURG heter det 
med citat från PLATEARIUS, att »din htienr gar vaizt werden 
von 	des paumes såmen, und sö in am n mensch ist, sö macht er 
im den leib vertig und waich» (anfört i Pharmaceut. Zeitung, 
17 apr. 1901, n:o 31, s. 315: Altes und Neues ttb. die Eibe). 

I en del äldre arbeten?  från 1500- ock 1600-talen, finner 
man några uppgifter, vilka jag ej sett anförda i den rika nyare 
idegranslitteraturen, men vilka skola visa sig vara av intresse för 
vårt ämne. »In Engellandt essen die Kinder die Beer», men 
också: »So die Hirten oder Holtz hawer die roten Beer essen, 
fallen sie von Notwegen in ein hitziges Fiber oder in die rote 
Ruhr», heter det i PETRI ANDRE1E MATTHIOLI Kreutterbuch, 
Durch Joach. Camerarium, Franckfort am Mayn 1586, s. 384, 
385. Den första uppgiften återfinnes ock med tilläggt »sonder 
eenich hinder» i ett nära samtidigt arbete: M. de LOBEL, Kruydt-
boek, T'Antwerpen 1581, 2, s. 268, där förf. även säger, att 
han ätit bären, som icke hade någon elak smak. Här en tredje 
gammal uppgift: »(Taxus) baccas fert rubentes, atque vinosas, 
glutinosasque . . . ab hominibus deuoratx alui profluuium exci-
tant» (P. ANDRE2E MATTHIOLI, De Plantis, Francof. ad  Mcenum 
1586, s. 840). En fjärde motsatt gammal uppgift lyder: . . . 
fructusque vero et aliquibus hominibus mandi suavesque esse et 
innoxias (REMBERTI DODONZEI, Stirpium Historix pemptades sex, 
Antwerp. 1616, s. 859). 

I Nord. Fam.-bok,, art. Coni fe rffl heter det, att idegranens 
»barr och bärlika frön äro giftiga», medan i art. Ide gran det 

1) Angående den egendomliga idén hos romarne, att hanplantan 
bär frukt, se min uppsats »En kärleksvisa i Anssaga bogsveigis», under 
tryckning i »Studier i nord. filologi» utg. av Pipping, B. 3. 
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säges, att dess »barr äro giftiga, särskildt för hästar», men att 
»fröhyllet lär icke vara giftigt» — om själva fröet nämnes intet. 

Hos M. HÖFLER, Wald- und Bauinkult s. 129, finner man 
uppgivet från Bayern: »Die weinsäuerlichen Ei ben - Beer en werden 
von Holzknechten als durstlöschendes Mittel genossen», men att 
i sydliga Italien »sonen sie so toxisch wirken, dass -- — beim 
Menschen, der die solche Beeren verzehrenden Vögel geniesst, 
Durchfall erzeugt wird; aber auch in der Schweiz werden sie 
ohne Schaden gegessen». 

I det nordvästliga Himalaya skall i våra dagar »Frugten 
ansees for at vfere uskadelig og spises_ af de Indfodte» enligt 
SCHÖBELER, a. st. (efter en engelsk källa). Om fruktens egen-
skaper, säger sistnämnde förf., »er man dog endnu ikke enig: i 
den nyeste Tid paastaaes det, at flere Boni, efterat have spist 
Frugten, ere &ide enten af Gastroenteritis eller uden at nogen 
bestemt Sygdom opgives. Enkelte have troet, at Frugtkjodet 
er uskadeligt, men at Kjernen indeholder det samme giftige Stof 
(Taxin), som findes i Blad en e.» 

Taxinet upptäcktes först 1876 av MAttrat i bladen; 1880 
fanns detta av AMATO ock CAPPARELLI även »in the seeds» (enl. 
LOWE a. a. s. 152), säkerligen här fröna. 

I den nyss anförda uppsatsen i Pharmaceut. Zeitung heter 
det: »Neuere Forsehungen haben erwiesen, dass sich der wirksame 
Stoff, das giftige Taxin, thatsächlich nur in den Blättern (und 
Samen, nach Dragendorff, nach Wortley sogar nur in den Blät-
tern der männlichen Pflanze 1) befindet; das Holz und der saftige, 
scharlachrothe Samenmantel sind giftfrei. Der letztere kann ohne 
Nachtheil genossen werden, wie VON KERNER durch Ftitterungs-
versuche an Vögeln bestätigt hat. Er soll in manchen Gegenden 
auch in der Form eines Syrups gegen Brustkrankheiten in Ge- 
brauch sein 	.» 

0. G. PETERSEN, Forstbotanik, Kbh. 1908, säger: »Dette Gift-
stof (Taxin) tindes ogsaa i andre dele af Planten, dog kun i 
ringe Grad i Veddet og slet ikke i Frokappen», således dock i 
själva fröet. 

1) LOWE, a. a. s. 143, betvivlar denna iakttagelses riktighet ock 
anför •ett uttalande av prof. MUNRO, SOM funnit en alkaloid (troligen 
taxin) i både manliga ock kvinnliga träds blad. 
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I KIRCHNERS m. fl:s förut citerade Lebensgeschichte, s. 77, 
heter det slutligen: »Der Same» — till skillnad från der Samen-
mantel — »enthält . . . auch das in den Vegetationsorganen auf-
tretende giftige Taxin in geringerer Menge als die Bikter». 
Om fröets giftighet, men fröhyllets oskadlighet kan ytterligare 
läsas hos LOWE a. a. 

Av det anförda ha vi funnit, att bären i nyare tid i olika 
länder av olika slags människor förtärts. Det heter ock i nyss-
nämnda Lebensgeschichte, s. 77: »Der Samenmantel besteht aus 
einem sehr saftigen, etwas schleimigen, siiss schmeckenden und 
essbaren Gewebe». Hos C. F. NYMAN, Utkast till sv. växternas 
naturhist. s. 291 heter det: »Bären äro sötaktiga och smaken 
temligen bra, ehuru i somligas tycke något vämjeliga». 

Det kan då säkert antagas, att forntidens människor, som 
funno ållon ock vildäpplen njutbara — vilket just icke överens-
stämmer med vår smak — ock under en viss period i stor ut-
sträckning levde på de förra (se därom utförligt hos SEGEasTEDT, 
a. a.), också vetat att tillgodogöra sig idegranens saftiga ock 
söta (enligt några dock fadda) frukt. 

Att taxinet även finnes i frökärnan, får ock anses säkert. 
De många olika uppgifterna om bärens skadlighet eller ofarlig-
het för människor få sin naturliga förklaring, om man antar, 
att i förra fallet bären ätits med de krossade fröna, men i se-
nare fallet fröna spottats ut eller genom magen avgått hela lik-
som körsbärskärnor. Det kan anmärkas, att frökärnorna behålla 
sin grobarhet efter att ha genomgått fåglarnas mage (se Lebens-
geschichte s. 63, 77). 

Jag förmodar nu, att frukten i dess helhet, i följd av taxi-
net i kärnan, kunnat hava samma värkan som bladen, således, 
om 'dessa varit använda som »emmenagogue», även varit det. 
Om också giftämnet i den förra är svagare än i de senare, kan 
detta ha utjämnats genom att av de senare för dylikt medicinskt 
ändamål endast mycket små doser använts Det kan ju ock ha 
varit lämpligare att som medicin använda den icke så starkt 
giftiga växtdelen. Då det i flera av de ovan anförda, särskilt 
äldre uppgifterna heter, att bären framkalla diarré hos männi-
skor, så står ju en sådan avförande värkan mycket nära den 
av kraften som »emmenagogue», ock ett medel, som haft den 
förra värkan, kan väl ha använts i det senare syftet. 
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Jag antager, att denna samma välan varit känd i Norden, 
ehuru traditionen därom småningom dött ut, i mån av att trä-
det blivit sällsynt, i Sverge i följd av att det under en viss 
period varit i det närmaste utrotat. 

Jag tillägger slutligen i detta ämne, att enligt en uppgift i 
Botanische Zeitung XXII: Jahrg. 1864, s. 302 (anförd av CON-
WENTZ, Die Eibe in Westpreussen, s. 57) idegranens blad »seit 
den frithesten Zeiten als A bortivmittell angewendet sind». Om 
man nu framför min föredrager den äldre tolkningen av strof 
22 i Fhlsvm., enligt vilken där vore fråga om medel att för-
lossa kvinnor ur barnsnöd, skulle detta sålunda ändock kunna 
passa in på idegranen (då dessa båda medicinska användningar 
ju stå varandra ytterst nära). 

Att idegranen i Bohuslän använts till medicinska bruk har här 
förut (s. 663) efter A. E. HOLMBERG nämnts; tyvärr kan emeller-
tid ej upplysas om vad slags medicinsk användning den haft där. 

Då diktaren av Fj9lsvinnsmål efter det nu sagda får antagas 
ha givit världsträdet gestalt ock egenskaper av idegranen ock 
traditionen om Uppsala-trädet får antagas ytterst ligga till grund 
härför, så synes därav följa, att denna diktare vetat mer om 
Uppsala-trädet, än man visste i Sverge på ADAMS tid. Han 
måste ha vetat, »av vad slag det var». Jag antar, att diktaren 
antingen själv besökt Uppsala ock där sett det evigt grönskande 
trädet, idegranen, som han, bekant med detta träd frän Norge, 
igänkänt (ehuru hans meddelande därom till svenskarna får an-
tagas ej ha haft någon värkan; jfr här förut s. 651) ock däri-
genom förstått, vad det var för ett träd som i svenska myter 
om världsträdet, barr-asken, som jag förmodar den där kalla-
des, besjöngs. Han har då i sin dikt Fhlsvinnsmål begagnat 
sig av de kunskaper i detta ämne, han förvärvat i Sverge. 
Kanske antyder han med orden minnask fair 0. s. v. (se 
s. 668 här), att någon enstaka svensk man ännu mindes trädets 
namn. Eller ock har han på beskrivning av någon norrman 
eller isländing, som känt igän Uppsala-trädet, diktat om det-
samma. Fruktens medicinska användning har han väl ej hört 
omtalas i Sverge — då, som ovan sagts, Uppsala-trädet nog ej 
burit mogen frukt — utan i Norge. Emellertid kan det här 

1) Nu spärrat. 
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nämnas, att det stundom händer, att idegranen, ehuru i regeln 
dioik, dock bär även en del honblommor på hanträd ock även 
hanblommor på honträd (se därom KIRCHNER m. fl., Lebensge-
schichte 1, s. 74) ock att sålunda ett ensamt träd kan bära mogen 
frukt. Så tycks vara förhållandet med ett nära hundraårigt ide-
granträd, som växer på Skogsinstitutets tomt i Stockholm.1  

Diktaren av Grimnismål har icke känt något om det svens-
ka efter Uppsala-trädet ombildade världsträdet. Han kaller icke 
ens asken »evigt grön». Det sista epitetet visar möjligen, att 
Vgluspås diktare varit i någon mån påvärkad av nämnda källa. 
SNORRE åter har vetat, att det var ett barrträd som i Sverge 
var världsträdet, ock påvärkats därav. Likaså diktaren av den 
i Bjarkamål inskjutna strofen. Men närmare om trädets art be-
höva de icke ha känt. 

Det återstår att söka giva en förklaring av den förut an-
tydda historien om den evigt grönskande asken på Gottland. 
Först må den autentiska berättelsen därom meddelas, alldenstund 
oriktiga uppgifter insmugit sig flerstädes i nyare meddelanden 
därom, i följd därav att en på viktiga ställen icke fullt exakt 
latinsk översättning, intagen i arnamagnxanska utgåvan av 
S2emundar-Eddan (del 3, s. 863), lagts till grund för dessa 
nyare meddelanden. 

I El. STRELOWS arbete Den Guthilandiske Cronica, Kiobing-
haffn 1633, s. 215, berättas följande: »Aar 1452, lod Herr 'fuer 
Axelson flytte it Esketne, som stod paa Bahrebierg gront, saa vel 
om Vinter som om Sommer, kaldis endnu denne Dag Bare Asken, 
at det skulde staa paa Viszborrig Slot, men er strax efter visznet. 
Oc paa samme sted formeentis stor Helligdom at 'nere, bleff opreist 
et stort Ege Kors paa Bierget, til huilcket de gjorde deris Offer, 
naar deris Faaer eller Fr var bortkommen, oc strax skulde v2ere 
kommet dennem tilhxnde igien. Der komme aff mange Kircke-
sogner did oc offrede, somme Pendinge, somme 5 Marck Wld, 
somme 1 Liszpund, efter Formuen, hvilcket de solde tu l Kirckens 
behoff.» 

I den latinska översättningen står i st. f. STRELOWS ord, 
att trädet vissnade, straxt det blivit flyttat: »ibi autem hyeme 

1) Jag har ej lyckats förskaffa mig noggrannare uppgifter om detta 
träd. Det bär denna höst massor av tydligen mogna bär. 
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virescere cessavit». Därefter har stället återgivits av THAASEN 
i Nordisk Univ.-Tidsskr., 2 aarg. 3 h., s. 105, med att trädet efter 
flyttningen till Visborg »der holdt op at gronnes om Vinteren». 
Som vi se, säger den danska täxten ej detta, utan blott att trädet 
vissnade, d. v. s. dog, efter omflyttningen. Uttrycket »kaldis 
endnu denne Dag Bare Asken» kan då ej syfta på ett ännu på 
STRELOWS tid levande träd, utan måste åsyfta ett i en sägen 
omtalat träd, som skulle ha stått på Barabärget. Det är också 
om detta uttrycket fälles, icke om ett träd på Visborg. 

Flera mytologiska författare, såsom E. H. MEYER, a. a. s. 83, 
P. HERRMANN, a. a. s. 592, o. a. uppgiva efter denna berättelse 
såsom ett historiskt faktum, att »auf Gotland stand noch im 
15. Jahrh. eine immergrfine Esch e an der Stelle eines grossen 
Heiligthums». Likaså S. BuGGE, Studier s. 499, 502. 

Nu är det, som förut här (s. 643) blivit nämnt, en natur-
historisk omöjlighet, att en evigt grönskande ask funnits på Gott-
land, varför berättelsen i dess nuvarande form måste vara oriktig. 

Vad som kan vara riktigt av den ock förmodligen är det, 
är dels att en gammal gottländsk sägen funnits om en helig, 
evigt grönskande ask, dels att herr Ivar Axelsson (Tott) år 
1452 lät flytta in i Visborgs slott ett evigt grönskande träd, 
som växte någonstädes på gottländska landsbygden, ock att 
detta efter omflyttningen vissnade bort. 

Sedan detta skedde ock till dess att STRELOW upptecknade 
berättelsen, hade 181 år förlupit, ock på denna tid kan folk-
fantasien ha hunnit i betydlig grad ombilda nämnda faktum 
under inflytelse av någon trädsägen på ön. Jag förmodar, som 
sagt, att en sådan sägen där funnits ock att den handlat om 
den evigt grönskande Bar-asken. Bar-asken, förmodar jag, var 
det namn, under vilket gottländingarna kände mytens världs-
träd, ock orsaken varför världsträdet kallats så framgår av 
vad som sagts här förut (s. 676). Bar-asken är nämligen det-
samma som barr-asken. Båda äro, antager jag, gamla svenska 
benämningar på världsträdet, som så kallats av här förut an-
givna skäl. Den förra namnformen förmodar jag ha kommit 
till Gottland från Uppland, närmast över Södermanland. I detta 
senare landskap heter barr (liksom flerstädes i Sverige) bar 
(medan det på Gottland säkerligen hetat barr, ty den därav 
härledda kollektivbildningen heter bärre — det enkla Ordet finns 
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ej kvar — enligt benäget meddelande av lektor M. KLINTBERG). 
Att språkliga inflytelser mellan Gottland ock Södermanland ägt 
rum, har PIPPING visat (Guta lag s. CIX). Då kunna sägner ock 
ha överförts från det ena landet till det andra. Efter det första 
gottländska fördraget med Sverge i slutet av hednatiden är det 
naturligt, att även den kulturella gemenskapen blev livligare. 

Sedan sålunda världsträdsmyten kommit till Gottland i dess 
uppländsk-södermanländska form med bar-ask såsom benämning 
på trädet, blev den under tidernas lopp föremål för folketymo-
logisk ombildning, naturlig nog då bar på Gottland ej längre 
kunde förstås som barr. Bar-asken ombyttes till Bara-asken 
med anslutning till sockennamnet Bara ock till Bara-bärget, 
där ett gammalt kultställe ock kanske just något heligt träd 
funnits. Jag erinrar om den högst märkliga uppgiften i SPEGELS 
Rudera Gothlandic\a, utg. av 0. V. Wennersten, Visby 1901, 
s. 53-4: »Thesslikes hafva the gamle män intill nu nyligen» 
— före 1690 — »behollit then widskepeliga vanan att gå bort 
och bedia under stora trä, som theras förfäder hafva gjort i sin 
tjd». Den tanken uppstod nu, att där på Bara-bärget fordom 
den heliga, evigt grönskande asken stått. Inpå nyare tid ville 
man ha förklaring på varför denna ask icke längre fanns kvar 
på Bara-bärget. Ock då fick man höra talas om den där miss-
lyckade inflyttningen av ett vintergrönt träd till Visborg, ock så 
blev den historien kombinerad med den gamla omtydda myten 
om den heliga bar-asken, nu Bara-asken. — Det förtjänar på-
pekas, att det i STRELOWS berättelse icke uttryckligen står, att 
ek-korset på Bara-bärget blev upprest, när trädet flyttades där-
ifrån, om också antagligen STRELOW trott så. Korset har säker-
ligen upprests redan under kristendomens första tider ock har 
alls intet med »Bara-asken» att göra. Det visar sig också vid 
en närmare granskning av originalberättelsen, att Bara-askens 
värkliga tillvaro icke häller genom något annat tydligt drag 
bekräftas. Det säges alldeles icke, såsom det heter i latinska 
översättningen i Arnamagnwanska äldre Eddan, att den »habebatur 
pro sanctissima, cum incolse ad illam (ut pecora aberrantia vdl 
amota reperirent etc.) ex voto numini cuidam oblationes pnestite-
runt», utan detta säges om korset. Hela historien om själva 
Bara-asken är hållen i de allmännaste ordalag, något som all-
deles överensstämmer med nu gjorda tolkning av den. 
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En möjlighet vore emellertid att tolka historien på ett annat 
sätt, dock även med utgående frän min hypotes om att myten 
om ett världsträd under formen av en bar-ask kommit till 
Gottland från Svealand. Det kunde tänkas, att, då gutarna 
under hedentiden gjorde bekantskap med denna myt, de ännu i 
början hade klart för sig, att med detta så benämnda världs-
träd avsågs en himmelsk idegran. Om det nu på den gamla 
helgedomen på Bara-bärget å - Gottland fanns en gammal, som 
helig ansedd idegran, låg det ju nära att med omdaning av 
myten till en jordisk kultsägen lokalisera denna Bar-ask till 
Bara-bärget ock överföra det förra namnet på den å Bara-
bärget växande heliga idegranen. Detta träd skulle, om det 
levat på härr Ivar Axelssons tid, väl ha varit minst omkring 500 
år gammalt, så framt ej ett yngre träd fått övertaga traditionen 
från ett äldre, utdött. Det finns emellertid berättelser om den 
lyckliga flyttningen av flerhundraåriga idegranar (Lowe, a. a.). 
Men det kan naturligtvis hända, att sådant misslyckas. 

Det försök, SOM omtalas hos SEGERSTEDT, a. a. S. 29, att i 
Bara-asken se ett exemplar av »Ilex aquifolium», som »blivit för-
växlad med en ask», måste jag redan på grund av det nyss 
sagda anse alldeles oantagligt. Dessutom äro väl få träd så 
fullständigt varandra olika som Fraxinus ock Ilex: blad, blom-
ställning, frukt, storlek, allt är olika. Det är ock högst även-
tyrligt att antaga, att Ilex, som aldrig blivit påvisad i Sverge 
utom i Bohuslän, funnits på Gottland 1452. 

Eget nog är det i alla 'händelser mycket sannolikt, att det 
vintergröna träd, härr Ivar Axelsson lät inflytta till Visborg, just 
var en — idegran. På Gottland finns nämligen här ock var 
ganska talrikt idegranen, som där stundom växer som träd. Se här 
förut s. 659; Nord. Familjebok; K. JOHANSSON, Hufvuddragen af 
Gotlands växttopografi och växtgeografi i Sv. Vet.-akad. handl., 
B. 29, 1897, N. 1, s. 259; K. STARBÄCK, Naturskydd, Sth. 1909, s. 20 
med bilder 9, 10. Det kunde ju varit ett önskemål för härr 
Ivar att få ett exemplar av .det vackra trädet överflyttat till 
slottet i Visby. 

Jag har härmed nått slutet av min undersökning. Om det 
lyckats mig att lösa det evigt grönskande Uppsala-trädets gåta 
ock om de slutsatser, jag med anledning därav kommit till, be- 
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finnas riktiga, så har ett ock annat faktum av någon betydelse 
för vår odlings historia, efter vad jag hoppas, blivit fastställt. 
Vi ha sett de fyra skoliernas uppgifter om tämpelbyggnaden ock 
offren vid Uppsala bekräftade; vi ha sett världsträdets första ge-
staltning som en ask ha varit en gemensam egendom för svenskar 
ock norrmän — förmodligen då ock för danskar — ock ha därmed 
fått ett litet nytt bidrag till vår så fattiga fornsvenska mytologi; 
ock vi ha sett omgestaltningen av denna myt spridd från 
Sverge till Norge ock därmed fått en ny bekräftelse på vad 
man förut visste i samma riktning om nordisk gudatro — om 
andlig gemenskap mellan den skandinaviska halvöns folkstam-
mar mot slutet av den förhistoriska tiden. 

Den knappa tid, som — i förhållande till förf:s genom mång-
årig sjukdom starkt reducerade arbetskrafter ock arbetstid — 
stått till hans förfogande för denna avhandlings författande, har 
gjort, att författaren icke kunnat utarbeta åtskilliga stycken så 
grundligt, som önskvärt skulle varit. — För en del litteratur-
hänvisningar står förf:n i förbindelser till åtskilliga personer, 
vilka icke alla kunna uppräknas här. Dock må särskilt med 
tacksamhet nämnas i främsta rummet professor GUNNAR ANDERS-
SON (Djursholm), vidare professorerna FINNUR JÖNSSON, A. G. 
NATHORST, V. B. WITTROCK, intendent E. HAMMARSTEDT samt 
lantbruksinspektör A. LYTTKENS. — Till prof. LUNDELL står jag i 
förbindelse för värdefull jälp med korrekturläsningen. — F. JAEN-
MORES skrifter om Die Eibe i 33-36 ock 37-42 Ber. Iib. die 
Tätigkeit des Offenbacher Vereins f. Naturkunde, 1895 ock 1901, 
vilka ej kunna fås genom bokhandeln ock ej finnas i våra 
offentliga bibliotek, ha icke varit mig tillgängliga. 

Strofindelningen i den äldre Eddans sånger är den i BUGGES 
utgåva följda. Snorre-Eddans kapitelindelning är den i FINNUR 
JÖNSSONS utgåva av 1900 förekommande. 



694 	 L. FR. LÄFFLER 

Tillägg. 
En märklig motsvarighet till den heliga källan, den heliga 

lunden ock det särskilt heliga trädet vid Uppsala tämpel finnes 
vid »den heliga Ingemos källa» i Västergötland, varom vid 
annat tillfälle skall talas (se t. v. Bergs Konversationslexikon, 
Stockh. 1847, 2, s. 246). Det är blott tämplet som felas å detta 
senare ställe. Men kanske det även funnits där (det kunde vara 
skäl att söka efter spår därav). 

S. 627u. Om utgrävningen av Odens brunn vid Gamla Up-
sala meddelas i Svenska Dagbladet för den 17 oktober följande: 
»Vid utgräfningen har på omkring 2V2 meters djup den gamla 
brunnsinfattningen påträffats. Den består af stående hörnstolpar 
af ek och i dessa infälldt liggande virke. Ekstockarna äro 
mycket väl bibehållna, beroende därpå att fyllningen utgöres 
af blålera.» Docenten ALMGREN har (i brev av d. 27/10) benäget 
meddelat följande om dessa grävningar, sedan de nått till 8,12 
meters djup: 

»I dag har bottnen nåtts i »Odens brunn», och det hela 
slutar med stort ? — Brunnen är gräfd hela vägen genom 
hvarfvig (ishafs)lera och slutar »blindt» i denna, utan att nå 
några vattenförande lager, ty dylik lera släpper ej igenom vatten. 
Den kan sålunda endast ha samlat upp regnvatten! 

Inga daterande fynd ha gjorts, men ännu återstår att slamma 
den upptagna leran, och då kanske något kan hittas. AXEL Nus- 
SON vid Nordiska museet upplyser mig om, att Brunius i sin 
Skånes konsthistoria beskrifver en djup brunn vid Fjelie kyrka, 
byars brunnskar var alldeles så konstrueradt som det här funna 
(ekstolpar med »skiftesverk») och som han hänför till medeltiden. 

Alldeles otänkbart är ju ej, att denna »Odens brunn» med 
sin för en verklig brunn ytterst opraktiska anläggning i ej 
vattenförande lager, kan ha haft rituellt ändamål; men bevisa 
det torde vara ogörligt. 

Skulle slarnningen ge några oväntade upplysningar, skall 
jag genast underrätta.» 

Jag tillägger, att slamningen ej givit några fynd, egendomligt 
nog. Docenten ALMGREN har för övrigt muntligt meddelat mig, 
att flere källor finnas i närheten, t. ex. en invid Gamla Uppsala 
kyrka, vilka kunna ifrågakomma att ha varit den heliga källan 
vid Uppsala hednatämpel. 

S. 6454. I Södermanland, Vingåker, råder — eller åtminstone 
rådde för 30 år sedan — den folktro, att det vore farligt att 
komma nära en ek, vars blad hängde kvar över vintern, emedan 
i en sådan ek en lindorm bodde (muntligt meddelande till förf:n 
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av fröken Tekla Jeansson). Intressant är, med hänsyn till vad 
s. 691 säges, överensstämmelsen i denna folktro om träd mellan 
Södermanland ock Gottland. 

S. 6621°. Som den av mig här citerade 3:e upplagan av år 1862 
av SVEN NILSSONS Bronsåldern ej finnes upptagen vare sig i LINNSTRÖMS 
boklexikon eller hos 0. MONTELIUS, Bibliographie de l'Archeologie prehist., 
Stockholm 1878, och som förväxling kan äga rum med ett annat arbete 
av samme förf., böra några ord här nämnas om anförda skrift, på vars 
tillvaro professor J. A. LUNDELL, som eger ett ex. därav, fäst min upp-
märksamhet. 

Samma år som andra upplagan av Skandinaviska Nordens Ur-in-
vånare, Bronsåldern, första häftet utgavs i Stockholm, eller 1862, utkom 
en tredje upplaga av samma häfte. Den bär på omslagstitelbladet all-
deles samma titel ock uppgifter som den andra upplagan, utom att här 
står Tredje Upplagan efter förf:s namn, samt att under Bronsåldern 
står I. Ett inre titelblad finnes icke i K. Bibl:s ex., ock något nytt dy-
likt för denna upplaga har säkerligen ej blivit tryckt, ty i prof. LUNDELLS 
ex., som har inre titelblad, är detta alldeles lika med andra upplagan 
(således står där: Andra upplagan!). Ett liknande ex. har riksantikva-
rien MONTELIUS. Av denna 3:e upplaga har icke mer än detta första 
häfte utkommit. Det innehåller Förord, alldeles likalydande med andra 
upplagan, således även daterat den 8 mars 1862, samt 54 sidor liksom 
andra upplagan. Innehållet synes vara detsamma som andra upplagans 
så när som på det av mig s. 663, r. 13 f. citerade stycket, som i andra 
upplagan börjar: »Att den gamla tron var, att denna trädsort är på. 
visst sätt helig och lyckobringande, liksom den till samma kult hörande 
Misteln, kan slutas till af ett bruk dermed, hvarom den utmärkte natur-
forskaren Prosten C. N. Ekström i bref den 21 aug. 1843, underrättade 
mig: Idegranen . . .» Jämför den i tredje upplagan här förut s. 663 
anförda formellt omskrivna täxten, som dock har sakligt samma innehåll, 
utom att brevets datum utelämnats (varför?). För övrigt förekomma i 
3:e upplagan några små tillägg, t. ex. på s. 29 i sista raden en hänvis-
ning till Plinius, på s. 35 i tredje stycket, där vid orden sign at, signe 
angives, vilka språk de tillhöra. Några viktigare rättelser eller tillägg, 
som skulle kunna motivera det hastiga utgivandet av denna tredje upp-
laga, har jag vid genomögnande av sida efter sida, dock hastigt nog, 
icke kunnat upptäcka — t. o. m. svåra tryckfel ock skrivfel i andra 
upplagan (se hos mig s. 662-663, noter) äro avtryckta orättade. Det 
förefaller, som om den nya upplagans snabba utgivande berott därpå, 
att åtgången av andra upplagans första häfte varit större ock hastigare, 
än vad förläggaren förmodat, ock att därför ett ökat antal ex. av första 
häftet behövt anskaffas, på det att de följande häftena måtte kunna ut-
givas i större upplagor. Förf:n har då passat på att göra några smärre 
ändringar ock därför angivit upplagan som en ny. — Av hela arbetet 
om Bronsåldern utkom en »3:dje upplaga» i Lund 1872, 8:o (fören-. 
upplagor äro alla i 4:o). Denna är efter titelbladet »omarbetad till ett 
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försök i Bronsålderfolkets historia i Skandinavien» ock »efter en annan 
plan utarbetad än de föregående» upplagorna (se Inledning s. 1), med 
andra ord ett helt annat arbete än dessa. I detta nya arbete före-
kommer intet vare sig om idegranen eller misteln. 

I första upplagan av Skandinaviska Nordens Ur-invånare (1838-
1843) säger förf. (femte kap. s. 16), att han icke ännu har sig bekant, om 
i Bohuslän »förekomma gamla Idegranar, vid hvilka traditionen bibehållit 
något spår efter Druid-kult», ock tillägger i en not, att »upplysningar 
härom äro att förvänta af den nitiske fornforskaren Pastor Holmberg, som 
utgifver Bohusläns Beskrifning». Det är på dessa ord HOLMRERG syftar 
i det här förut å s. 663 nedersta stycket anförda uttalandet. 



Växtnam n 
samt folkliga bruk ock föreställningar rörande växter 

i Härjedalen. 

Av ERIK MODIN, Multrå. 

1 livets grundliga skola har folket 
redan lärt mycket, som man nu anser 
sig behöva meddela det.» 

'Eilert Sundt (i ett tal vid Skandina-
viska studentmötet i Kristiania 1869). 

Naturkunskapen, den från urminnes tider nedärvda ock 
bland folket utbildade kännedomen om naturen, dess alste ock 
företeelser, är icke överallt lika omfattande. I somliga orter är 
den torftig nog, i andra rikare. 

Många orsaker samvärka säkerligen till detta förhållande, 
i första rummet naturen själv. Ju rikare, mer växlande denna 
är, ju mer drager den människans uppmärksamhet till sig. Av 
denna anledning finner man skogs- ock bärgsbon äga en både 
allsidigare ock djupare naturkännedom än slättbon, liksom också 
havet ock kusten med dess många växlande scenerier ock rörliga 
naturliv har en starkare makt att sätta inbillning ock iakttagelse 
i värksamhet hos dem, som där leva sitt liv, än det enformiga 
slättlandskapet hos sina bebyggare. 

Men näringsfånget övar ock sitt inflytande. 1 samma mån 
människan är tvingad att omedelbart från naturen hämta sin 
utkomst, i samma mån föranledes hon att närmare lära känna 
dess olika alster ock krafter. Jägaren, fiskaren ock nomaden 
bliva på detta sätt bättre naturkännare än jordbrukaren ock 
industriarbetaren. Ock i allmänhet kan man säga, att förra tiders 
folk, som mera än nutidens kulturmänniskor voro hänvisade till 

46-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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naturen själv, bättre förstodo att blicka in i dennas ofta hemlig-
hetsfulla värkstad ock hushållning ock särskilja dess företeelser 
än nutidsmänniskan med sin mera på boklig lärdom än själv-
iakttagelse vilande kunskap. 

Folket har därför även med avseende på naturkännedomen 
ett ingalunda föraktligt kulturarv att bjuda på. Vid en närmare 
bekantskap måste detta väcka vår beundran, i varje fall vårt 
intresse. En ock annan rycker väl förnämt på axlarna inför det, 
förmenande det vara till det mästa en produkt av enfald ock 
kritiklös åskådning, som förtjänar föga beaktande ock ej tål ett 
vetenskapligt skärskådande. Den som så gör, visar brist på 
värklig bekantskap med vad folkkunskapen har att bjuda. 
Folkets traditionella naturkännedom har fastmer varit en rikt 
givande källa för naturvetenskapen, som från densamma hämtat 
ock ännu hämtar lärdomar av bestående värde. 

Den traditionella, genom självrön vunna naturkunnigheten 
hos allmogen visar vid ett närmare betraktande många drag av 
en förundransvärt fin ock träffande iakttagelse. Särskilt gäller 
detta djur- ock växtlivet. Ock icke minst framträda dessa drag 
i djur- öck växtnamnen, vilka ofta på ett mycket lyckligt 
sätt återgiva just det för föremålen karakteristiska beträffande ej 
allenast utseende eller yttre habitus, utan också djurens levnads- 

tt ock' vanor, läten o. s. v., ävensom växternas egendomligheter, 
deras gagnelighet i hushållningen ock medicinen m. m. — allt 
ådagaläggande en under långvarigt ock förtroligt umgänge 
vunnen insikt om deras levnadsförhållanden ock betydelse för 
människan. 

En jämförelsevis omfattande ock egendomlig folklig natur-
kunskap har varit, ock är väl ännu, till finnandes i Härjedalen. 

I stort sett torde detta förhållande vara att tillskriva ej 
allenast Härjedalsallmogens naturliga intelligens, utan ock den 
isolering, vari detta landskaps befolkning levat ock under vilken 
den ständigt hänvisats till att på egen hand lära förstå den 
omgivande naturen. På fjällen, i dalarna ock i skogarna, vid 
älv ock sjö, på myr ock mo, har denna allmoge tillbragt en 
stor del av sitt liv under jakt ock fiske, slåtter ock skogsbruk 
ock vård av sina kreatur eller under arbete ock lek hemma vid 
de små, ofta av ödemarken famnade gårdarna, ock därunder har 
den läst i naturens stora bok, skådat ock grubblat. Ock vid 
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tjärveclsbrasan under de långa ock många vinteraftnarna ha så 
de gamla för de yngre sökt tyda naturens många hemligheter ock 
i sinnrika namn, fabler ock gåtor, »rägler» ock »härm» till dessa 
fortplantat egna ock fädernas iakttagelser ock visdom. Det har 
varit deras naturlära, läsen av släkt efter släkt. 

Det är vad i denna ärvda kunskap särskilt berör växterna 
som här återgives. Att samlingen skulle vara fullständig, för-
menar jag icke. Dock torde den återgiva det huvudsakligaste av 
Härjedalsallmogens vetande, bruk ock tro från detta område av 
naturens riken. 

Många av de meddelade namnen torde ej hava eller kunna 
påräkna att få någon nämnvärd betydelse för den beskrivande 
ock systematiserande botaniken. Denna, som ju för att vinna 
klarhet ock överskådlighet strävar att inom de särskilda släktena 
åstadkomma en allt större enhet i nomenklaturen (så att släkt-
namnet ingår såsom led i varje enskild arts namn), måste för 
den skull lemna å sido många träffande ock goda gamla folk-
benämningar, vilka icke skulle passa i systemet. 

Men dessa namn förlora ej därmed sin betydelse. Åt språk-
vetenskapen ock kulturhistorien giva de många upplysande vinkar. 

I dem finnas nämligen, såsom ock av föreliggande samling 
torde framskymta, ej så få räster från språkets äldre utvecklings-
skeden, vilka sålunda lemna bidrag till dess historia. Särskilt 
för den _gren av språkforskningen, som sysslar med ortnamnen, 
hava de folkliga växtnamnen visat sig hava en ej ringa be-
tydelse. Vidare erinra dessa namn ej sällan om sedvänjor ock 
bruk bland folket, vilka äro av stort intresse för den, som vill 
lära känna dettas tänke- ock levnadssätt. De kunna också 
tjäna till att klargöra samhörighetsförhållandena orter emellan, 
visa på vandringsvägar vid den första bebyggelsen eller senare 
inflyttningar m. fl. förhållanden, varom ingen historia direkt för-
täljer. Törhända äro djur- ock växtnamnen i detta hänseende ett 
ej mindre betydelsefullt belysningsmaterial än sagorna, vilka 
lättare vandra från trakt till annan, även då ett närmare gemen-
skapsförhållande ej är för handen. Meddelandet av djurens 
ock växternas namn kräver nämligen, såsom man vid en när-
mare eftertanke finner, gärna en samtidig ock gemensam natur-
betraktelse, som åter förutsätter en intimare personlig be-
röring. 
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En betydande del av de svenska folknamnen på växterna 
är väl redan upptecknad från folkmunnen. Men att mycket 
ännu återstår att inhösta, torde denna förteckning, vunnen blott 
från en enskild provins, kunna ådagalägga. 

De flästa av de härjedalska namnen äro ännu obekanta 
i litteraturen. I en så pass omfattande samling som den Jenssen-
Tuschskal är Härjedalen så gott som alldeles lemuat ur räk-
ningen, vilket visserligen icke är mycket att undra över, så 
obefaret av forskare som detta avsides liggande landskap varit 
allt till på sista tiden. Blott ett par gånger har jag i nyss-
nämnda arbete funnit härjedalska växtnamn citerade, även om 
det icke saknas motsvarigheter till dem bland de namn, som 
anförts från grannäjder, Dalarna, Hälsingland ock Jämtland 
samt Norge. Också för EL. FRIES (Sv. växtnamn, Sth. 1880) synas 
de härjedalska växtnamnen varit obekanta. Så vitt jag vet, har 
icke häller någon annan, om icke måhända helt enstaka, växt-
namnsuppteckning skett i denna provins, vilken dock bland 
norrländska landskap torde vara en av de rikaste på självstän-
diga namn av detta slag. 

En egendomlighet med de härjedalska växtnamnen är, att 
många av dem utgöras av personnamn. 

På vad sätt dessa namn uppkommit, är icke alldeles av-
gjort. Själv förklarar Härjedalsallmogen det så, att barnen vid 
sina lekar eller ungdomen vid sina namnsdagskalas — sådana 
förekommo förr ofta i bygderna — företrädesvis plockat den 
eller den blomman, som ymnigt förekom i trakten eller just då 
stod i sitt bästa flor, ock börjat att säga,: »Detta är min blomma», 
eller: »Detta är din blomma»; andra hava sedan upprepat denna 
tillegnan, ock så har namnet, till en början knutet vid en person, 
stadgat sig som växtnamn ock från att ha varit helt lokalt gått 
ut ock vunnit burskap i vidare kretsar. 

Huru nu med uppkomsten av detta slags växtnamn än må 
vara — de äro dock värkliga växtnamn ock såsom sådana i ett 
ock annat fall gemensamma för hela provinsen. Många av dem äro 
likvisst i denna sin betydelse inskränkta till den eller den socknen 
eller byn, så att samma »blomma» eller växt i angränsande socken 
eller stundom by benämnes med ett annat (person-)namn. 

1) H. JENSSEN-TUSCH, Nordiske plantenavne, Kbh. 1867. 
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Att dessa namn till sin bildning äro jämförelsevis unga, 
synes otvivelaktigt; dock hava ej så få av dem meddelats mig 
av ålderstigna personer, vilka inhämtat dem redan i sin ungdom. 
Ett ock annat, såsom saBt-ola-blöme (Melandrium), torde ha 
levat genom sekler; troligen stammar det från katolsk tid ock 
är förknippat med hälgonnamnet S:t Olof, Norges skyddshälgon, 
vars dyrkan också i Härjedalen, såsom på den tiden norsk 
(dansk) besittning, hade starka rötter. Samma torde förhållandet 
vara med johanni (Geranium, midsommarsblomstret, erinrande 
om S:t Johannisdag). 

Att börja med hade jag ordnat de samlade namnen efter 
det linneanska systemet. Men då det måste anses långt lämp-
ligare för deras återfinnande, att de äro ordnade alfabetiskt, har 
jag i detta avseende bestämt mig för att följa JENSSEN-TUS011'S 
exempel. Dock har jag för att samtidigt kunna ge en överblick 
över folkets kännedom om de olika områdena i växtvärlden, på 
vilka det haft att röra sig, ansett lämpligt fördela materialet i 
fciljande större naturliga grupper med deras underavdelningar: 

Faner° gamen örter (blommor); gräs; träd ock buskar. 
Kryptogamer: fräkenväxter; lummerväxter; lavar ock 

mossor; svampar. 
De latinska namnen, som fått tjäna som uppslagsord, äro 

vad fanerogamerna angår, anförda efter KROK-ALMQUIST, »Svensk 
flora», 11:e uppl.; kryptogamerna åter äro förtecknade huvud-
sakligen med ledning av LINDMANS »Bilder ur Nordens flora», 
Sthm 1905. Vid utarbetandet har rådfrågats även C. F. NYMAN 
»Sveriges fanerogamer», Örebro 1867. 

Vid namnen äro här ock där fogade ej allenast hänvisningar 
till de isländska (fornnorska) ord (enligt FRITZNERS »Ordbog over 
det gamle norske sprog»), med vilka de nuvarande namnformerna 
synas mig höra samman, utan ock varjehanda upplysningar 
tjänande till att förklara de folkliga namnens betydelse. Kanske 
skola dessa förklaringar ej i allt hålla stånd inför en sak-
kunnigare granskning, men de giva i åtskilliga fall sig icke 
häller ut för att vara annat än sannolikhetsförklaringar, vartill 
folkets egna uttalanden ej så sällan givit mig uppslaget. 

Uppteckningarna hava värkställts under mina resor ock 
vandringar i de härjedalska bygderna ock obygderna mellan åren 
1890 ock 1903. Ock de hava sålunda åter ock åter kunnat kon- 
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trolleras under tillgång på levande åskådningsmaterial, den enda 
grunden på vilken uppteckningar av detta slag kunna göras i 
möjligaste mån tillförlitliga. De försvårades därigenom att då 
ännu icke fanns någon lokalflora för denna provins; först 1908 
utkom en sådan, »liärjedalens kärlväxter» av d:r SELIM BIRGER, 
av vilken jag, vid sammanskrivningen av anteckningarna be-
tjänat mig för kontrolleringen av de växtgeografiska uppgifterna. 

De särskilda socknarna, från vilka uppgifterna förskriva sig, äro i 
täxten betecknade med förkortningar, nämligen: 

H. = Hede 	sn 
L. = Linsälls 
Lh. = Lillhärdals » 

=- Svegs 
Stö. = Storsjö 

= Tännäs 
Citat efter Jenssen-Tusch 

V. = Vemdalenå 	sn 
Yh. = Ytterhogsdals » 
Ä. = Älvros 	» 
Åö = Ängersjö kapellag 
öh. =- överhogdals sn. 
a. 	= allmänt 

äro angivna med: J.-T. 
Vid insamlingen har jag haft gott biträde av hrr folkskol-

läraren S. M. kandidat M. ÖSTMAN ock kyrkoherden S. J. ENANDER. 
Från d:r SELIM BIRGER har jag ock fått mottaga några uppteck-
ningar. Jag bringar dem härmed mitt järtliga tack för deras 
bidrag. 

Fanerogamer. 
Örter (»blommor»). 

Achillea millefolium (rölleka) 	brok-stjit L. T. Äö. 
'Vit-röllek' (1. -röllik) nämnes denna vit-rollek 

växt till skillnad från gul-röllik; se Tana- öknaanj L. S. Yh. 
cetum. 	 ök-mann Ä. Äö. 
.Achillea ptarmica (nysört) 	 vit tasenfön. 
Aconitum septentrionale (nordisk tör-eirv T. 	Tor- 

stormhatt). Jfr växtens no. namn 	ulv ?). 
torshjelm ock torhat J.-T. 
Avkok på roten användes som fluggift. T. 

Agrostemma githago (klätt) 	kenn-bkömel a. 

1) I växtnamnen ingå växlande uttrycken bköme, bkomme ock, 
tuoppe. De ha i dialekten ungefär samma betydelse, såsom avseende 
ej allenast själva blomkronan, utan också växten, av vilken denna upp- 
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Alchemilla vulgaris (daggkåpa) 
Jfr kap-gräs Dal. J.-T. 

Allium schoenoprasum (gräslök) 
Isl. graslaukr m. 

Andromeda polifolia (rosling) 

Angelica archangelica (kvanne) 
Jfr kvanna Dal., kvanne N. (J.-T.). 
Denna örts rot har haft ock har ännu 

en uiångfaldig användning. Skalad tuggas roten i stället för 
tobak ock anses nyttig mot varjehanda sjukdomar, kolik, lungsot 
ni. fl. Torkad rökes den av ungdömar, som ännu icke våga 
sig på tobak (T.), eller brännes inne i boningsrummen för att 
sprida behaglig rök (T. Äö). 1 Ängersjö odlas kvannen också 
vid gårdarna, enär ormar tros sky de platser, varest denna växt 
finnes, på grund av rotens lukt. Liksom följande art har den 
även haft användning i kreatursmedicinen. 

Det är egentligen 1:a årets stånd (bladståndet) som kallas 
kwanne. När örten gått i blom (2:dra årets stånd), kallas den 
kwann-stut — stut därav att barnen då av stjälken göra pipor 
liknande de 'stut-horn' av näver, som förr användes i gätskogen 
av valljonen (T.). I Lillhärdal kallas den mogna växten kwatm-
steik. Den eljes starkt aromatiska (anissmakande) roten för-
lorar efter mogningen sin kraft. 
Angelica silvestris (strätta) 	fkoke H. Ä. Yh. 

Jfr fno. slok n. 'rende hvorigennem Sköt» L. S. Lh. Ä. 
vandet fores lige på kvsunkallen eller jet-prötie T. 
hjulet', no. slok» (Trondh. st.) benämning på växter med ihålig 
stjälk: Fritzn2; slöke Fries Sv. växtn. s. 112. 

Slökets rot anses giftig före midsommar (L.). Jämte tivelbast 
(Daphne) har den plägat ges åt kreaturen som skyddsmedel mot 
»förgörning» (L. H.). 

bäres. Orden bkome ock tuoppe synas vara äldre benämningar. I 
övre Hjd. har den feminina formen tuoppe i en del namn utbytts mot 
en tydligen yngre maskulin: topp, t. ex. talatopp (Eriopborum), ro- 
topp (Erigeron) o. s. v. 

kop-gras Lh. 
kopa (pl.) L. T. 
vass-kopa L. 
små-kopa T. 
maria-nyekker Yh. 
gras-lök a. 

bekk-rams Yh. 
jet-rams Äö. 
kwanne Lh. 
kwanje S. 
kvann T. 
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Anthemis tinctoria (färgkulla) 	gek-kullbkeme T. 
ggr-prästkrege Äö. 

Anthriscus silve'stris (hundkäx) 	hurms-kemmig L. H. 
S. 

hunna-kommig Äö. 
Artemisia abrotanum (åbrodd) 	ft-bredd a. 

Odlades förr tämligen allmänt ock användes såsom »kyrk-
krydda». 
Artemisia vulgaris (gråbo) 	grå-bonn L. S. Yh. 

No. gråbonne ock gråbu(e) J.-T. 	grå-bu Lh. 
Artemisia absinthium (malört) 	ma'-ert Ä. 

Odlad ock använd i huskurer. 	mak-urt Äö. 
mak-ört a. 

Astragalus alpinus (fjällkloärt) 	smofuggla T. 
Astragalus frigidus (fjäilvicker) 	fjäll-ärter T. 
Bellis perennis (tusensköna) 	tusenfön a. 
Brassica campestris (åkerkål) 	rov-bköme Äö. 

villrova a. 
t var. rapa (rova) 	 rove a. 
Innan potatisen kom, under senare hälften av 1700-talet, ock 

någon tid därefter odlades rovor allmänt. Varje gård hade en 
eller flera rov-reta, som vanligen brändes ock besåddes i slutet 
av maj eller början av juni. Ej allenast roten användes på flera-
handa vis till människoföda, utan också kålen, vilken under 
hårda år kokades ock knådades samman med agnmjöl till nöd-
bröd (L.). 
Brassica campestris t var. napobras- rot. 

sica (kålrot) 	 rötter a. 
Blott föga odlad i Hjd. 

Brunella vulgaris (brunört) 	 homraker Äö. 
De båda första namnen av att blom- homm?re-bköme T. 

morna erinra om humlan (insekten, bkå-kkint T. 
bom bus). 
Bunias orientalis (rysskål) 	 ryss-rove Yh. 
Caltha palustris (kabbleka) 	 vass-kope }Lh. L. T. vass-bköme 

vass-bkm2rne S. 
olle-bköme L. 
sign i Ä. 
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Campanula rotundifolia (blåklocka) 
De sist nämnda namnen bero på att 

barnen leka med blommorna,• sättande 
dem som hattar på fingrarna. Jfr fingur-
1. fingerhatt Gottl. (J.-T.). 
Capsella bursa pastoris (lomme) 

Jfr no. hyrde-taske J.-T. 

• 
Cardamine pratensis (ängskrasse) ock 

amara (bäckkrasse) 
Carduus ock Cirsium (tistel) — båda 

släktena. 
Carum earvi (kummin) 	 kemmig a. 

Det senare namnet är inkommet från karve T. 
Norge. Frukten användes både som brödkrydda ock i huskurer 
(mot »bröstvärk»). 
Centaurea eyanus (blåklint) 	 påk Ä. 
Cerastium vulgare (hönsarv) m. fl. a. arve a. 
Chenopodium album (svinmålla) m. arve LH. m. fl. st. 

fl. a. 	 lågg-arve T. 
Fröet, mälde 1. mälle, samlades gris-mälle Äö. 

under nödåren sorgfälligt vid sädens tröskning ock rensades med 
mycket besvär ut ur agnarna genom vaskning i stora kärl, då 
mållan sjönk till bottnen. Fröet lutades därpå i asklut för att bli 
mindre beskt, vattlades, torkades ock maldes samt blandades 
med agnmjöl. Det var ej stora mängder av detta nödbrödsämne 
som kunde erhållas, men det värderades högt såsom synnerligen 
närande (S. o. annorst.). Ännu på 1840-talet var det i bruk i 
Linsäll. 
Chrysanthemum leueanthemum 	präst-krege a. 

(prästkrage) 	 dab•-karar 	. 
Denna ört delar oftast namn med jäffö-karar 

den mera allmänna baldersbrån (Matri- 	(Värfsö-karlar') 
earia inodora), från vilken den icke åt- sant-au-tuppe 

sant-oka-b?röme Lh skiljes av allmogen. 	 . 

Namnet S:t-Olofs-blomma står väl tillsammans med det all-
männa av »prästkrage), som den har på grund av att blommorna 
erinra om de norska prästernas ämbetskrage (vi pipkrage); det 

bkå-kl,•ookke a. 
messommar- kl(ookke 

S. 
finger-hatt Äö. 
finger-borg T. 
p ogg-gras S. 
järt-arve 1 T rak-narve .  

herdeväsker. 
fjäll-b Zröme T. 
fjeld-krasse L. 
tistel a. 
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förskriver sig säkerligen från den katolska tiden, då S:t Olof 
dyrkades. 
Cicuta virosa (sprängört) 	• 	sprägg-rot S. 

Sitt namn har den liksom »spräng- spräye-rot Lh. L. 
laven» (Evernia vulpina, se denna) av sina giftiga, inälvorna 
»sprängande» egenskaper; sannolikt icke, såsom Nyman Sveriges 
fanerog. I, s. 231 antager, på grund av att »rotstocken är upp-
svälld, ihålig ock delad med tvärväggar). 
Comarurn palustre (kråkklöver) 	jet-trösk L. 

Getterna äta växten begärligt. 	jet-rams a. 
Convallaria maialis (liljekonvalje) 	iiije-kovai H. 

Denna täcka, välluktande ört har av ko-va] L. 
gammalt använts som prydnadsblomster bekk-bka Äö. 
såväl i kyrkorna som hemma i gårdarna vid midsommarshög-
tiden. Bladen med eller utan vidsittande blomstjälkar hängas 
grensle över uppspända snören, bildande bågformiga girlander. 
Det är mäst ungdom som på detta sätt ägnar sig åt att tuoppe 
eller blömstre tjörstja. Måhända härleder sig detta bruk från 
katolsk tid, då i den kyrkliga symboliken liljekonvaljen var 
hälgad åt Jungfru Maria (jfr HyWn-Cavallius Vär. och vird. 2, 
s. XXI § 82). — Namnet bock-bla är givet örten på grund 
av att de ännu ej utslagna bladen likna bockens skidformiga 
horn. 

Man skiljer (i Ängersjö) på tre slags kova): stor-k. Pyrola 
rotundiflora, små-k. Linnea borealis (enl. andra Maianthemum 
bifolium) ock äkta-k. Convallaria maialis. 
Cornus suecica (hönsbär) 	 kogkekbär S. 

Det första namnet kommer av koEke fettus-bNamme L. 
tupp. Bären uppgivas utgöra »orrhönsens tår-bira T. 
älsklingsröda» ock även gärna ätas av tamhönsen. Det andra 
namnet beror av blommans kvalmiga lukt; det sista därav, att 
det »ligger som en tår i blomman», säger man. 
Crepis tectorum (kloflbla) 	 präst (pl. prästar) Ä. 

Delar namn med hieracium-arter, från 
vilka den av allmogen icke särskiljes. 
Crepis paludosa (kärrflbla) 	 jet-kåk 

Se Solidago. 
Dianthus deltoides (backnäjlika) 	jeftru ('Gertrud') Ä. 
Drosera rotundifolia (sileshår) 	fett-gras Ä. 
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Dryas octopetala (fjällsippa) 
Epilobium angustifolium (mjölke) 

Dessa till formen skiftande benäm-
ningar synas hänga samman med örtens 
no. namn ildmerke, vilket den (enl. 
Aaars Skovinterierer s. 47) bär på grund i-mert L. IL T. 
av att den »pranger hoirod». I Dal. heter elder-mjekk Yh. Äö.S. 
den bl. a. även eldmärke J.-T. »Elder-mjölk» häntyder liksom 
dess allmänna svenska namn på växtens av gammalt kända 
mjölkgivande egenskaper. Den plockas i Ifid. allmänt till 
svinföda. 
Erigeron acris (gråbinka) 
Erigeron alpinuk (fjällbinka) 

Fragaria vesca (smultron) 

Såsom blommande: 
Själva örten: 

Fumaria officinalis (jordrök) 
Benämningen har sin grund i växtens 

ock grenar. Jfr Sparganium. 
Galeopsis tetrahit (pipdån) 

Namnet då (åkerdå) är uråldrigt; isl. 
akrdåi m. Av •örtens mellan lederna 

piplika stjälk torde benämningen pip- härleda sig. --
Barnen leka ofta med blommorna av denna växt. De rycka ut 
kronpipen ur dess foder ock sätta dess inre ända mellan läp-
parna samt blåsa tämligen starkt, då ett visslande ljud upp-
kommer. 
Galium boreale (vitmåra) 	 lot-tåg H. 

Sitt namn har växten därav att den let-gras T. 
använts till färgning (letorett, rödbrunt). leto-gras 1,13. L. S. Ä. 
Färgämnet togs från roten (därav lot-tåg); denna stöttes sönder 
ock kokades samman med »toet». Av samma anledning heter 
växten i Jämtl. lett-gräs, i Dal. lit-måra. Jfr rödlätt m. 
sammansättningar, vari ordet litr 'färg' ingår. 
Galium aparine (snärjgräs) 	 laräye-kuse S. L. 

1) Enl. Efilphers 1777. 

vit-sippe H. T. Stö. 
elder-mert Ä 
älder-mert 

e 
eld-mert
ll-mert S. 

gelu ('Gölin') Ä. 
fjäll-topp T rö-topp }. 
jo-bär a. 
jor-bär Ä. 
märta ('Marta') Ä. 
jo?rbärba. 
åkerseltje (-silke) T. 

slingrande, veka stjälk 

pipdål 
då a. 
åkerdå T. 
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Så benämnd därför att växten »klän- kkäye-kusa Ä. 
ger» sig fast vid de föremål, med vilka kkitig-kuse L. 
den kommer i beröring. 

	

Gentiana campestris (fält-stålört) 	torrvärk-gras Äö. 
JENSSEN-TIISCH upptar för denna växt för Härjedalen namnet 

hals-, håls-gräs. Detta namn, ej av mig anträffat, synes miss-
uppfattat för håll-gräs (håll 'värk, styng'; jfr »håll ock styng»). 
Att växten haft användning i folkmedicinen, synes av den an-
förda benämningen. 
Gentiana nivalis (nord-stålört) 
Geranium sylvaticum (midsommars. 

blomster) 
Den vitblomstriga formen kallas »lus-

hatt», emedan växten ansetts fördriva ohy-
ra. Namnet »johanni» (i st. f. Johannes) är 
säkerligen givet med hänsyftning på mid-
sommaren såsom S:t Johannes' högtid. 
Formen Johanni såsom personnamn höres 
ännu någon gång i de gamles mun. 

G eum riv ale (humleblomster) 
Jfr Comarum. 

Gnaphaliuna dioicum (kattfot) 
»Fåröron» benämnes örten på grund 

av rotskottsbladens form ock vitullighet; 
»harlest» (»hartassar» o. s. v.) av blom-
mans utseende, i det hon liknar en har-
tass; lost = bakfot på hare ock björn. Även 
andra arter av gnaphalium bära samma 
namn, ehuru de äro mindre bemärkta. 
Goodyera repens (knärot) 

Namnen av rotstockens färg ock 
form; hane 'tupp'. 
Habenaria bifolia (nattviol) 
Heracleum sibiricum (björnfloka) 

Blomställningen kallas wanj-krune. 

vall-bkomme T. 
mesemmars- 

bkomme Yh.Äö. nksemmars- 
kope 

mesemmars-bHme 
margareta Ä. Äö. 
skremm L. T. 
skremm-bköme T. 
lushatt L. 
b?4-ke) S. 
wit-ko] 
johanni Ä. 
jet-trösk L. 

får-öra T. 
rått-öra Aö. 
here-tassa Ä. 
here-lost Lh. L. 
hara-fot T. hara-labb 
mattes-blomme S. 
katt-fötter L. H. 
vit-ben 
hana-ben Aö. 

ko-va) Yh. 
wann a. wanj 

Av stänglarna av denna ört liksom av kwanje (Angelica) göra 
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barnen s. k. wani-pipa, med vilka de på lek spruta vatten; kolvarna 
göra de av videtelningar. Ävenså brukade barnen förr under 
vistelsen på fäbodvallarna av de grövsta stjälkarna tillreda små 
'smörkärnor', i vilka en led i stjälken fick utgöra botten; späda 
blombärande grenar fingo tjänstgöra som kärn- stavar (L. T.). 

Växtens namn är uråldrigt; i Olof Tryggvasons saga (Hilde-
brand, Konungaboken 1, s. 240) talas det sålunda om kvanne-
stjelk; isl. kvönn Fritzn. 
Hieracium floribundum (hökfibla) m. gek-bkomme a. 

fl. arter. 	 präst Ä. 
»Bus-blomma» kallas den, enär in- kus-bkomme 

sekter, »kusa», gärna hålla till på blomman. 
Humulus lupulus (humle) 	 hommke a. 

Blommorna ock fruktkottarna benämnas honamek-tuoppa. 
Hypocheris maculata (slåtterfibla) 	stor-gel-b?romme T. 
Lamium purpureum (rödplister) m. fl. då a. 

arter. 	 åker-då T. 
Jfr Galeopsis. 

Lathyrus pratensis (gulvial) 	tjärig-tänner Äö. 
Namnet kommer därav, att blommorna äro »smala ock gula, 

som gamla gummors tänder bli». 
Leontodon autumnalis (höstfibla) 	höst-kalde Äö. 

Sitt namn har växten av att den längre än de tlästa andra 
uthärdar höstkylan (kalde 'kyla'); enligt Nyman anf. a. »tålande 
intill 3* köld». 
Linnea borealis (linnea) 	 joNldrookke L. 

kkookk-koval 7.. AO. små-kova) 
anis-bkomme T. 

Linum usitatissimum (lin) 	 lin a. 
När linhärvor kokades för blekning, togs litet av luten ock 

gavs åt kreaturen, emedan kon »den tiden då kräken' kunde tala» 
sagt, att hon ville »smaka härvluta». L. 
Lotus cor ni ca la tu s (käringtand) 	Settus-bhimster Ä. 

Den något unkna lukten hos blomman har orsakat namnet. 
Ly chnis dioica *rubra (rödblära) ock °hav Ä. 
Ly ch ni s vis can i a (tjärblomster) 	sant-oht-b?röme a. 

Sitt allmänaste namn, »Sankt-Olofs- mesemmers-kgromme 
blomma», torde växten ha bekommit 	S. 



trösk a. 
tresk 
trik?röver-gras} 
jet-väppling 31h. 

som medel mot lungsot 

to 4 L. T. 
ku.-ko?r Äö. 

Ä. 

710 	 ERIK MODIN 

därigenom, att den företrädesvis kommer 
i fråga vid fabodstugornas prydande till 
Olsmässhögtiden (se Modin Olofsmäs-
san, Norrlandl, s. 23). »Tjölblomster» 
benämnes den, enär den särskilt ymnigt 
växer på tjön (vid fäbodarna i kölmar-
ken). 
Lychnis alpina (fjällnäjlika) 
Mai anthemum bifolium (ekorrbär) 

De två första namnen bero på bladens 
form. Jfr Convallaria. 
Matricaria inodora (baldersbrå) 

Se Chrysanthemum. 

Melampyrum pratense (kovall) ock 
Melampyrurn silvaticum (skogskovall) 

Namnet härleder sig av att växtens 
trinda, vita frön påminna om korn. 
Mentha arvensis (åkermynta) 

Växten har en stark, om humlen på-
minnande lukt. 
Menyanthes trifoliata (vattenklöver) 

Jfr trösk Dal. (J.-T.). 
Vattenklöverns blad torkas ock smu-

las sönder (»bregges») samt kokas i mjölk, 
hälst getmjölk, ock blandningen drickes 
(lungsutta). 
Mulgedium alpinum (tolta) 

»Ko-kål», enär korna äro begivna på 
dess saftiga blad. 
Myosotis palustris (förgät-mig-ej) ock 
Myosotis arvensis *silvatica 
Myosotis arvensis *intermedia 

tjöNb?römster A. 
rö-skollre S. imber-tuoppe 
kersta-bköme L. 
kristina Ä 
»hamla - Aö. johannes 
raBnil Ä. 
bekk-bka S. L. 
mus-öra S. 
smo-kovaj Äö. 
swin-kull 

Ä.  swin-kulla  
präst-krege a. 
iflri ('Ingrid') Äö. 
sant-oka-tuoppek , sant-o?ra-b?röme j 
känn-gran L. T. H. 

Lh. 
korn-gras S. Ä. 

strann-hommire Ä. 
mynt T. 

112-eg-Wröme L. T. 
arma Ä. 
katt-ege T. 

1) Småskr. utg. av Norrl. studenters folkbild.-fören. 1906 A. 
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Nuphar luteum (gul näckros) 
Stjälkar, blad ock rot hava förr an-

vänts till svinföda Ä. I fröhusen sätta 
barnen stickor, som skola föreställa ben, 
ock göra sig så »kreatur»; fröhusen kallas 
på grund .därav grisa Äö. 
Nympluea alba *candida (vit näckros) 

Bladen kallas lä-bka. 
Orchis maculata (jungfru 'Maria hand) 

No. gjetjur; Vgötl. Jungfru Marias 
ock fanens hand (J.-T.). 

»Get-jur» benämnes arten på grund 
av rötternas (stamknölarnas) likhet med guss hann å stygg- 
getens juver; »den ondes ock Guds hand» 	gubb-hann T. 
därav att stamknölarna äro handlikt delade (den gamla mörka: 
den ondes, den nya vita: Guds hand). 
Oxalis acetosella (harsyra) 	 vill-kköver T. 
Paris quadrifolia (ormbär) 	 orm-bär L. 

Namnet »orm-bär» skall enl. Dybeck häst-bär T. 
(anf. av Nyman Fanerog.) tyda på »den besynnerliga gröna 
blomman ock det svartpliriga, vidriga bäret». 
Parnassia palustris (slåtterblomma) 
Pedicularis sceptrum carolinum 

Pedicularis palustris (kärrspira) 	skrapa-kall T. 
Pedicularis Oederi (jämtlandsspira) 	skrepo-kalj L. S. Ä. 

Lh. 
Pedicularis lapponica (lappspira) 	skrapa-kalle 

Arterna palustris ock lapponica åt- giftas-gräs 1 
A°  

skiljas (T.) därigenom, att den förra även får-peppar(?) L. 
benämnas »rö-skrapakall», den senare »vit-skrapakall»; oederi 
kallas gek-skrapakall T. 

»Skrapakall» kallas växten därav, att den såsom utmognad 
»skrapar» eller skallrar, då den vidröres. »Giftasgräs» (jfr frier-
grces No. J.-T.) kallas den, därför att grenar av den användas 
till utrönande av vem som skall bli ens make. Se folkbruk 
ock folktro om granen. 

läjje-bka Th. 
lä (fem.) L. 
lä-bka 
lava-bka Öb. 
näkk-ros T. 

nä,kk-ros a. 

jet-jur a. 
den onnes å Guss 

hann 	Äö. 
marie-bkomm 

slottes-bkomme a. 
stor-skrapakall T. 
gullris-bkomme S. 
(kung karls spira) 
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Pimpinella saxifraga (backanis) 
Pineicula vulgaris (tätört) 

Ortens slemmiga blad lagda i mjölk 
göra, att denna löper samman eller över-
går till tette, varav tjukkmjökken, en mycket brukad rätt i 
Hjd., tillredes. 
Pisum arvense (gråärter) 	 ärter a. 
Plantago major (groblad) 	 grö-b?ra a. 

Namnet därav, att bladen läggas på sår, som därav »grö» eller 
läkas; isl. gråa växa (om plantor), även »blive int», Fritzn. 
Plantago media (kämpar) 	 okov Äö. 

mattes S. 
Polemonium ceeruleum (blågull) 	jakob-stege T. 

1. Närike finns samma namn enl. J.-T. katrina Yh. 
Polygonum viviparum (ormrot) 	okov Ä. 

mattes-bköme S. 
sakri(s) ('Zakarias') A. 
bok-frö Lh. 
frö-gras Äö. 

Polygonum amphibium (grodpilört) 	ånd-gras Lh. 
Namnet av att vissa änder gärna äta denna växt. 

Polygonum aviculare (trampgräs) 	svin-rot S. 
Polygonum couvolvulus (åkerbinda) arve Lh. 
P ota moge,ton natans (gäddnate) m. fl. a. stor-abbergras a. 
Potentilla anserina (gåsört) 	gås-bköme S. 

sigrid-bkomme S. 
Potentilla erecta (blodrot) 	 borot-gras T. 

Avkok på roten, b%rota, har använts som medel mot rödsot 
(bo-sutta) ock diarr, liksom också mot »munnskålla» ock blö-
dande tandkött. Stött ock pulveriserad användes den i sår till 
stillande av blödning (L.). Detta dess bruk, liksom ock rotens 
inuti rödaktiga färg, är anledningen till örtens namn. 
Primula farinosa (majviva) 	 ersmäss-bkemsterYh. 

Namnet kommer därav att växten vanligen hunnit i blom vid 
Ers-mäss-tiden. 
Primula farinosa *stricta (fjällviva) hara-öge T. 
Pulsatilla vernalis (mosippa) 	mo-fil t a.  

Denna täcka, på Härjedalens moar mo-fine J 
växande ört är här vad bläsippan är på mo-fuggl L. 

pimpinälla T. 
teott-gras Lh. H. T. L. 
täott-gras S. Ä. 
täotte T. 
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andra orter: vårens första budbärerska kälr-tuoppe Lh. 
ibland blomstren. När majeldarna tändas, har också en ock 
annan »mofil» vågat höja sitt svagt rosenfärgade huvud ur ljungen 
på mon eller ur det vissnade fjorårsgräset i skogsbackarna. De 
plockas då allmänt av Minen, ock med blommorna anställes av 
dem en särskild lek. Namnet »mo-fil» (»mo-fille») innehåller isl. mor 
ra. (pl. moar), antydande blommans vanligaste växtplatser + 
ett fornnordiskt växtnamn, som lever kvar i t. ex. det västgötska 
växtnamnet vitavevel (vitsippan, Anemone nemorosa) samt mo-
sippans no. namn gjet-hivel. »Mo-fuggl» (mo-fågel) kallas växten 
på grund av de ludna, vågformiga bladen ock de ludna frukt-
spröten. 
Pyrola rotundiflora (vintergröna) 

Pyrola secund a (björk-Vintergröna) 
Pyrola uniflora (ögonljus) 
Radiola multiflora (dvärglin) 
Ranunculus acris (smörblomma) 
Ranunculus aquatilis (grodnate) 

Abborren uppehåller sig gärna kring 
grund ock stränder, varest grodnaten växer. 

»Vattentälle» = vattentall, på grund 
av dess förgreningar, något erinrande om 
en furas. 
Ranunculus auricomus (majsmörblom-

ma) 

-Ranunculus repens (revsmörblomma) 
R. acris kallas därjämte jift-bkom-. 

me Äö, R. repens vattrot; det förra nam-
net syftande på örtens »giftiga», beska 
egenskaper, så att den färsk ej ätes av 
kreaturen; det senare på den, artens benägenhet att växa på 
sumpig mark. 
Rhinanthus crista galli *maior ock skalm L. T. Ä. 

minor (höskallra) 	 ge?^•skrapa(-kall) Äö. 
47-111091 Fästskrift till IL F. Feilberg. 

vinter-gröne L. 
vinter-grönig T. 
skogsfru-bom- 

me 	 Äö. 
Stor-kova/ 
trell-tjärig Äö. 
isbkomme Stö. 
vit-Wromme Äö. 
gok-blomme Yh. 
ebber-ko] Lh. L. 
abbor-bNamme 1 y .. 

AO. abbor-gräs 
vit-sippe 
vattentälle T. 

gek-tuoppe Lh. 
sok-öjj L. T; 
brita Äö. 
sok-öjj-bkomme L. 
erek-bköme L. 
sign i S. Ä. 
gata. Ä. 
kersta-bkomme Äö. 
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De mogna, hinnaktiga fröhusen med 
sina foder skallra, då växten skakas; 
därav namnet. 
Rumex acetosa (ängssyra) 

»Ross-syra»,emedan hästen (is]. hråss) 
äter den begärligt. 
Rumex acetosella (bärgsyra) 

»Surstelken» tugga barnen gärna på. 

Rubus arcticus (åkerbär) 
Bären sägas gärna ätas av ekorren, 

varav namnet »ekorrbär. 
Rubus chamwmorus (jortron) 

Frukten såsom lätt mognad kallas 
såsom fullmognad eller inkokad 
Bladen: myrbärlAu S. eller myrkope 

Rumex domesticus (gårdskräppa) 
Rubus saxatilis (stenhallon) 

Växten såsom ej blommande kallas 
tjärig-bärs-ris, tågbärs-ris. 

»Tjäjj-bär» = kedjebär benämnes väx-
ten på grund av bärens pärllika utseende, 
deras glans. 
Saxifraga aizoides (gullbräcka) 
Saxifraga stellaris (stjärnbräcka) 
Seabiosa succisa (ängsvädd) 
Sedum annuum (småknopp) 
Senecio vulgaris (korsört) 
Serratula alpina (fjällskära) 

,Silene nutans (backglim) 
Namnen »smällblomma» in. fl. kom-

ma av barnens lek, med blommorna. De 
blåsa upp dem, fatta om kronans öppning 
ock slå blomman mot handen, då den 
springer sönder med en smäll. De sista 
namnen syfta på det skallrande ljud, som 

pännig-gräs Åö. 
skrabb Yh. 

sur-kålt S. Yh. Äö. (a.) 
ross-syre T. 
ross-syr A. 
syre a. 
syr-bN Ä. 
sur-stelk 
Ikkön-bär L. Lh. 
ekor-bär S. 
kersti Ä. 
myr-bär a. 
mir-bär Ä. 
melta a. 
T. 

stor-surke0 Äö. 
tåg-bär a. 
tjärig-bär Yh. Äö. S. 
glas-bär Yh. 
tjäjj-bär Ä. 
»glasbär» på grund av 

gull-Särne t T.  
Järn-bkomme I 
b4-topp Äö. 
fet-knopp T. 
?jo Ä. 
myr-topp 
myr-tistel T. 
fjäll-tistel 
smäll-b?röme a, 
smäll-kusa L. 
smäll-fiker Ä. 
smäll-bUse 
smäll-idrookke H. T. 

V. 
skoller Lh. 
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höres, då man skakar fröhusen med de skoldre S. Ä. 
mogna fröna. 
Solanum tuberosum (potatis) 	päla a. 

I sammansättningar stundom potatis. pära Äö. 
Denna kulturväxts odling i provinsen synes ha begynt i Mosätts 
by i Svegs sn. Dit kom den genom en målarlärling Nils Tols-
son, som åren 1750-60 vistades i Gävle ock därifrån till sina 
anhöriga sände några knölar jämte underrättelser om sättet fdr 
deras odling. Senare, på 1770-talet, uppdrevs potatisodlingen i 
övre Hjd (Tännäs) särskilt genom brukspatron Nils Södergren 
vid Ljusnedal. 

Man särskiljer flera potatissorter: tusenpotatis (den tidigast 
odlade, säger man; har namn av att den är ymnigt givande, 
men anses dålig); kroknäbba eller hornpotatis, även mandepäla, 
en gul, åt ena änden krokig sort; lafiya (Ä.): blå flatvuxen; 
da-päla (T.): blå, lång ock flatvuxen sort, inkommen från 
Dalarna. 
Solidago virgaurea (gullris) 	reppek-gras Lh. 

reppek-gras benämnas flera slags hans L. Ä. 
grovstjälkiga ock storbladiga växter, så- jetkåk Äö. 
som svinsyran, gullriset, backrutan, vändelroten, älggräset ock 
möjligen ännu andra. Det synes vara sådana, som ofta »rivas› 
med händerna i st. f. att mäjas med lie, såsom det finare gräset. 
Benämningen sammanhänger sannolikt med isl. rupla 'Iösrive, 
oprive', Fritzn. 
Sonchus arvensis (fettistel) 	 swin-tistel Ä. 

mjökk-tistel T. 
Spergula arvensis (spärgel) 	spärjel a. 

Växer gärna på slamjord, lerig mark, sjöbottn-gräs Äö. 
därav det senare namnet. 
Spira ulmaria (älggräs) 	 böffne Lh. S. L. 

Jfr börtnä Dal., byttgräs Häls. beffne Ä. 
börtne T. 

Om man luktar på blommorna av denna växt, får man i sig 
insekter, som alstra kräfta. Ä. 
Stell aria gr a mi n e a (gil.s-stjärnblomma) gräs-färne T. 
Stellaria media (våtarv) 	 ger-arve a. 

ger-arv Aö. 
arve T. 
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Stellaria nemoram (lundstjärnblom-
ma) 

Tanacetum vulgare (renfana) 
»Ren-fana» därav att den hälst växer 

vid åker-renar ock vägkanter. Angående 
Achillea. 
Taraxacum vulgare (maskros) 

Några av namnen må förklaras. 
»Kvällkurblomma» kallas växten därav, att 
blommorna mot kvällen kura, d. v. s. sluta 
eller draga ihop sig; »pärsmässblomma» 
emedan den vid pärsmäss-tiden (29 juni) 
står i sin högsta blomning; »mörtros», enär 
dess tidigaste blomning plägar infalla vid 
tiden för mörtens lek (förra hälften av 
juni). 

Med blommorna utför man följande 
tröta, (lekar): man tar en blomma ock 
sätter hänne upp under hakan på en per-
son, ock av det gula återskenet eller re- 

tjeld-arve L. 
stor-arve T. 
ren-fana a. 
ge'-röllek T. 
det senare namnet jfr 

gås-bköme T. gås-bkomme 
smör-bkomme H. 
stor-gek-bköme Lh. 
imber-bkomme S. 
oka-bköme L. 
kan i Ä. 
karias (»Karins») 
kari-bkomme 	Äö. 
surkope 
kväll-kur- 

bköme I 
k H. L. pärsmäss- 

bköme J 
fiexen, som visar sig på dennes hals, mört-ros Yh. 
skall man se, 'huru mycket fköta (grädde) eller smör (H.) den 
ock den ätit'. Jfr benämningen »smörblomma» ävensom »gås-
blomma» (gås = smör). Den frögångna, ludna blomkorgen kallas 
brusa; med denna leka barnen på ett .särskilt sätt. 

Fruktkorgarna med sina hårkronor kallas också leongebba 
(iudengubbar) S., fkurgebba L. Ä. Yh. 
Thalictrum simplex (backruta) 	torrvärk-gras T. 

reppek-gras Lh. 
vit-arve T. 
älvluck-mälle Ä. 
SuAr (pl. ,ruka) Ä. 
brita S. Å. 
j affe-b kö me (Gertrud-

bl.) L. 
dag Yh. 
skogs-Arne 
parapryl 

Thlaspi arvense (skarvfrö) 

Trientalis europxa (sjustjärnan) 
»Sjul» (Sigurd) anspelar på de sju 

bladen i kronan; dag säges växten ha 
kallats på grund av blommans klarvita färg 
under jämförelse med natt-ock-dag (Viola 
tricolor). Det sista namnet, anspelande 
på bladrosetten, tillhör mera barnspråket. 
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Trifolium pr atense (rödväppling) 

Trifolium repens (vitväppling) 
»Hommel-gräs» (humle-gräs) o. s. v. 

benämnes denna ock efterföljande art där-
av, att humlor gärna besöka de honungs-
givande blommorna. 

Trollius europxus (smörbollar) 

rö-kköver a. 
söt-tuoppe Yh. T. 
homrneNgras 
hommeNb?rom- Lh. 

me 
röhommeNtuppe T. 
wit-kköver L. 
vithommeNtuppe T. 
gunnil Ä. 
gunilla S. 
dubbek-sohöjj T. 

Tussilago farfara (hästhov) 	 tala-topp T. Namnet av att den skjuter opp, medan tala-kope 
ännu tjälen (talan) sitter i marken. 
Urtica urens (etternässla) ock dioica ne.2 S. L. A. 

(brännässla) 	 ntissel T. 
Na.2, måste i analogi med liknande bränn-gras Äö. 

ordbildningar i härjedalsdialekten (t. ex. vol, litet vatten) betyda 
'liten nål'. Till botande av lamhet piskas eller frotteras den för-
lamade kroppsdelen med kvastar av brännässla L. - Avkoket 
(lojan) på brännässla ges åt kor för att 'öppna deras mjölk-
ådror'. Lh. 
Valeriana officinalis 	sambuci- vändel-rot a. 

fo 1 i a (vändelrot) 	 tiek-bkomster i 
A o. Växten har sitt namn på grund av annjerot 

en . gammal folklig föreställning — som dock saknar all grund 
— att roten vänder sig, så att det, som ena året skjutit upp 
som stjälk, nästa år blir rot. 

Sedan gammalt har vändelroten åtnjutit anseende som värk-
samt skyddsmedel mot hemliga onda makter; särskilt har den 
använts för att skydda boskapen mot vättarnas (vittrornas) 
konster. Huru man kommit underfund med denna dess skyddande 
kraft, berättas i följande sägen: En vättkarl sökte »vänskas» med 
en gätkulla, vilken dock icke ville veta av honom. För att bli 
kvitt den efterhängsne giljaren sporde hon listigt, om han visste 
något medel, så att hon kunde få ha tjyn (korna) i fred för 
storuksn i skogen [variant: 'skogstjuren']. Vättekarlen lärde 
hänne då, att hon i träljarna skulle vrida in tivelbast ock 
vändelrot, så skulle storoxen komma att sky korna. Nu tog hon 
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med sig tivelbast ock vändelrot, ock vätten vågade ej mer komma 
hänne nära; men på avstånd klagade han: 

tvi mäg som joh bot: 
tivelbast å vändelrot. Lh. 

Varianter: 	tvi mäg som lärde bot etc. 
eller: 	bäre mäg som lärde däg 

tivelbast å Rendärbär. Ä. • 
eller: 	Gu tröste mäg som lärde däg bot: 

tivelbast å vändelrot. L. 

Veroniea officinalis (ärenpris) m. fl. a. 
Vicia cracca (kråkvicker) m. fl. a. 
Viola canina (ängsviol) var. montana 

(norrlandsviol) 
Viola tric ol or (styvmorsviol) 

»Kärt barn har många namn» kan 
tillämpas på denna ört. »Svalublomster» 
säges den kallas, emedan den börjar 
blomma vid tiden för svalans ankomst 
om våren; »svalblomma», enär den före-
trädesvis Växer på sval (grässvål). Med 
dekokt på styvmorsblomman tvättar man 
barn, som blivit behäftade med s. k. 
mjölkskorv (ett hudutslag å huvudet hos 
dibarn i tandsprickningsåldern). 

Gräs. 

swänn Ä. 
mus-ärter a. 
anna Ä. 

styvmors-bkomme 
T. 

natt-å-dag L. T. 
natt-å-dag-tuoppe L. 
sant-oka-tuoppe Lh. 

(fordom) 
svak-bkomme T. Äö. 
svoku-bom Ä. 
svaku-bkomster JIL 
pär (pl. pärar) A. 
pär-bkomme S. 
kari-bNime L. 
kersti Lh. 

Aira exspitosa (tuvtåtel) 	 bok a. 
»Sölvbogk» = silverbunke kallas den sinv-bok Lh. S. 

på grund av de gråglänsande småaxen i fy-bogk TtS ö. vippan. Under benämningen bok inbe- fär-gras 1 • 
gripas även Agrostis-arter liksom också sär-gräs T. 
Poa, Festuca ock Calamagrostis, m. a. o. flertalet av de egentliga 
gräsen (graminex), eller »alla gräs med hårt strå» (Enander). 
Så kallas hos Aira flexuosa t. ex. rotbladen tov, men själva 
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stängelstrået bogk, d. v. s. den senare benämningen inträder, 
dä stråskjutningen ägt rum. 
Aira flexuosa (kruståtel) 	 bärg-tov Ä. AU. 
Anthoxanthum oderatum (vårbrodd) vårbrodd a. 

Med kvastar av detta gräs pryder bukullan ofta väggen ovan-
för sin säng i fäbodstugan; även hemma i bygden finner man ej 
sällan vårbrodden på samma sätt använd för dess vällukts skull. 
Avena fatua 	 lann-havre S. 

? pikk-hagre Ä.ö. 
Avena sativa (havre) 	 havre a. 

Havrens odling har börjat först under hagre L. Oh. 
senaste mansåldern. 
Calamagrostis-arter: strieta, phrag- stjär-gras Lh. H. 

,mitoides m. fl. (rör) 	 äkse L. AU. 
Bladen vasskantade, skärande. 	äksig Ä. 

Carex (starr): de flästa arterna, i främsta rummet dock C. 
ampullacea ock C. vesicaria, gå under gemensamt 
namn av 	 stor. 
Jfr isl. störr starr. 
Dock särskiljas: 

Carex acuta (vass-starr) 	 blå-stor Lh. 
Namnet har sin grund i växtens blåaktigt gröna färg. 

Carex chordorriza (strängstarr) 	fy-morg Lh. 
Namnet angiver, dels att denna starrart gärna växer på 

flyar eller vattendränkta myrar (gungfly), dels dess litenhet. 
Jfr mo 'söndersmulat hö'. 
Carex filiformis (trådstarr) 	 tättel-gras Lh. 

De sista namnen syfta .hän på det k Ngger-stor Lh. 
trinda strået. 	 krigger-stor L. 

rorm-ster L. 
Carex flava (knagglestarr) 	 pigg-stor H. T. tagg-stor 
Carex globularis (klotstarr) (1. 9 iun- lamma-iose Lh. 

cella?) 	 iea-lose S. 
De två första namnen har denna starr- ro-stor L. 

art bekommit på grund av sina mjuka, spensliga blad ock 
stråets vekhet (jfr lama-lös H. 'slankig' om en människa); 
det sista namnet till följd de brunröda slidor, vilka bekläda 
stråna högt uppåt. 
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Carex Goodenoughii (småstarr) 	trå-stor S. 
hero-stor 	Lt L horohopp-stor 
raka-tuver Äö. 
räggetuv-stor T. 

Carex limosa (dystarr) 	 dy-stor T. 
Carex ustulata (svedstarr) ock atrat a svart-stor T. 

(svartstarr). 
Carex vesicaria (blåstarr) 	 grop-stor Lh. T. 

Namnen komma av att den är storväxt Sö-stor L. 
(grop 'grov'), gärna växer å sjöstränder sko-hö 	i. T. Stik samt beredes till s. k. skohö 	 lappsko-gräs j 

Starrslåttern har spelat ock spelar ännu en stor roll i härje-
dalsfolkets hushållning. Ej blott att den upptar en god del av 
sommarens arbete, den sträcker sig ända in i senhöstens sysslor. 

Sedan sankare skogskärr, vilka icke kunnat avbärgas under 
sommaren, frusit till, »slår» man mångenstädes s. k. is-stor eller 
starr som höjer sig över kärrens isyta. Det så skördade fodret 
användes vanligen till sti.nje-for eller underlag i sängarna, 
vartill det genom sin mjukhet ock renhet väl lämpar sig; men 
om foderbrist inträffar, såsom ofta är händelsen, stillas även 
kreaturen med detta visserligen föga närande åtarrhö. 
Eriophorum alpinum (snip) 	Py-merg a. 

Växer på vattensjuka myrar: flyar. tjärig-noir 
Om namnen jfr f. ö. Carex chordorrhiza ock Scirpus cffispitosus._ 
Eriophorum polystachum, särsk. an- hara-stor a. 

ge. s t i fo ljum (ängs-ull) 	 here-stor Ä. 
Namnet härleder sig sannolikt därav, tala-topp T. 

att de vitulliga axen likna harens' tassar. Enligt folkets åsikt 
kommer det därav, att hararna med förkärlek avbeta detta gräs, 
som grönskar tidigare än de flästa andra (ännu medan tjälen 
sitter i, därav tala-topp). 
Eriophorum vaginatum (tuv-ull) 	gek-strå Ä. L. T. Au.. 

Växer upp tidigt om våren vid tiden vän Yh. Äö. 
för gökens ankomst, därav namnet »gök- vit-gebba Yh. 
strå». Vän= isl. vair 'rund' anger stjälkens myr-topp H. T. 
form. Jfr vone luncus flliformis. 	myr-fill (Äö?). 
Festuca ovina (fårsvingel) ock tov 1. tove a. Festuca rubra (Rödsvingel) 



VÄXTNAMN I H ÄRJ EDALE3, 	 72/ 

Den förra arten kallas även finn-tov 
Flordeum vulgare (säxradskorn) ock 
Hordeum distichum (tvåradskorn), av 

vilka företrädesvis den förra arten 
odlas. 

Iun cus filiformis (trådtåg m. fl. a.) 

Äö. 
känn Lh. L. T. (västra 

korn S. Ä. Oh. (östra. 

vor/e Lh. L. S. 
Om namnets härledning se Eriophorum vaginatum. 

Luzula pilosa (vårfryle) 	 vinterlök Yh. Äö. 
Milium effusum (hässlebrodd) 	häkse 

vafferdas-gras H. T. 
Molinia coerulea (blåtåtel) 	 bär-voi Lh. 
Nardus stricta (stagg) 	 härä a. 

Namnet hära är uråldrigt. I isl. finn-'ägg Aö. 
betyder ordet enl. Fritzn. 'gubbhår', 'gubbskägg'. Detta växt-
namn har ansetts ligga till grund för provinsnamnet (Häde-
dalen) på så sätt, att Hädän (Ha3ria) av de första bebyggarna 
så blivit kallad på grund av ifrågavarande grässlags ymniga 
förekomst på åns stränder. Se dock härom Modin Härjed. ortn. 
o. bygdesägner, Sv. landsm. XIX. 2. 
Phleum pratense (tim'otej) 	 timott5 a. 

Odlad först i sen tid — på 1870-80-talen. 
Phragmites communis (bladvass) 	rör. a. 

Den Onde (»Gammkärn») deltog även blister Äö. 
i skapelsen. •Gud ock den Onde kommo då överens om att 
skapa var sin växt ock se efter, vem som kunde åstadkomma 
denna längre utan knutar (leder). Gud skapade då säven (Scir-
pus lacustris), den Onde rören. Vid synandet befanns det, att 
Gud varit i stånd skapa en växt utan både blad ock ledknutar. 
Det förtröt den Onde så, att han blev Isinju» (arg) ock sökte 
bita av bladen på den av honom skapade växten. Av detta 
hans bett är det man ser märkena än i dag på rörens blad: 
där är liksom två tandhugg. L. 

När gamla stjälkar av rör (rörstrån) flyta upprättstående 
omkring i vattnet om sommartiden, utmärka de, att en ny »flod» 
är att vänta den sommaren. Vattnet skall då stiga lika högt 
som stråets ände höjer sig över vattnets yta. Sådana kring-
flytande vasstrån kallas därför fkomärstja. Yh. 
Poa pratensis (ängsgröe) m. fl. a. 	bok a. 
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Allt hårdvallshö kallas tede (L. m. fl. jägan Yh. 
snr); även gohö (Ä.) i motsats till stora: skogshöet; denna be-
nämning har alltså avseende på näringsvärdet eller begärlig-
heten för kreaturen. Jfr Aira. 
Scirpus cwspitosus (myrsäv) 	borst L. 

Det förra namnet har växten på grund tjärig-nok Lh. L. 
av såväl de styva ock trinda stråna som framför allt de långa, 
vita, hårlika kalkborsten; det senare (»käringnål»), av att de 
äldre kvinnorna (käringarna) bruka grova synålar, eftersom de 
-se sämre. Detta senare namn betecknar också arten 
Scirpus palustris (knappsäv) Lh. 
Scirpus lacustris (säv) 	 säv (best. sävja) Yh. 
,Secale cereale (råg) 	 reg a. 

Latmanja-reg, förr den nästan ensamt odlade rågsorten, 
Låddes tillsammans med kornet om våren ock skördades följande 
Ars sommar, sålunda utan att man behövde särskilt plöja ock reda 
åkern för densamma; därav dess benämning. 
Sparganium simplex (igelknopp) m. fl. a. aeltjes-gras Äö. Yh. 

»Silkesgräs» på grund av dess trå,dflna, glänsande, långa 
blad. 
Triticum repens (kvickrot) 	 kwikku S. L. (a.). 

Roten kallas kwekk-rot. — Om frö kwekkul Lh. av detta ogräs kommer med ock males i äksig 
säden, så att man äter därav, blir man slö ock lat, tros det. Därav 
talesättet: »Du ser ut, son] du har ätit kvicku». 

Träd ock buskar. 

Alnus incana (gråal) 	 alder 
Frukten kallas komre, pl. -a. 	acier -Äö. 
Barken av gräalen användes både eldar L. 

-som färgmedel (brungrått ock ljusbrunt) edder S. Ä. 
.ock som garvämne. 

Fordom gjordes de då brukliga gätarlurarna av alens ved. 
En stam av lämplig grovlek klövs, hålkades ock lindades med 
näverremsor. 

Från namnet å äldre form ölr rn. gen. akar har ortnamnet 
AlrarkEeldu, nu Ulvkälla, by i Sveg, sitt upphov. 
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Alnus glutinosa (klibbal), sällsynt förekommande vid land-
skapets östra gräns, går under samma namn. 

Andromeda polifolia (rosling) 	jet-rams Äö. 
Arctostaphylos alpina (fjällbär) 	ryp-bär 

»Trollbär», enär de växa i fjällen, troj-bär Lh. L. H. T. 
där trollen anses bo. 
Arctostaphylos uva ursi (mjölon) 	mjöNbär 'a. 

Riset kallas mjökbär-ris eller mjök-bärs-ling (Äö). Dess 
blad kokas ock drickes vid urinflöde såsom adstringerande medel. 
Fordom gjordes bläck av dem på det sätt, att de kokades 
samman med vitriol ock spindelväv (Ä.). Även användes de till 
färgning (gråblått ock grågult). — Den lilla, ständigt gröna 
busken, vars grönglänsande revor slingra sig efter stenar ock 
vägkanter tidigt om våren, innan ännu några örter vaknat till 
liv, finner i Hjd. användning till en likaså vacker som egen-
domlig prydnad. Av revorna bindas kransar, varmed flickorna 
smycka sig till konfirmationen, som här vanligen försiggår före 
den egentliga blomstertiden. Kransen bäres runt jässan, ock i 
densamma är fästad en pappersros eller levande blomma, om 
sådan kan fås; den förvaras sedan sorgfälligt som ett minne 
av högtiden. Seden att bära sådana kransar skall ha utgått 
från Sveg i förra hälften av 1800-talet. I Hede ock Tännäs 
har för samma ändamål använts lynje: lingonris. 
Betula alba a verrucosa (masurbjörk) bärg-björsk a. 

fl odorata (glasbjörk) 	hägg-ris-bio/sk Äö. 
myr-björsk Ä. S. 

Gemensamt för dem båda: 	 björsk 
Buskar av a verrucosa kallas pissig- bjersk Äö. 

löv därav att en art myra (ettermyran), pissig kallad, plägar hålla 
sig därpå. 

Björkens olika delar hava funnit mångfaldig användning. 
Förutom att dess ved brukas till slöjdvirke, dess bark brukats 
till nödbrödsärnue ock av nävern förfärdigats varjehanda flät-
arbeten såsom rövvra (askar), kunta (bärsäckar), jå-skor (lie-
fodral) m. m., må om dess bruk i hushållningen antecknas föl-
jande. 

Av nävern från björk vuxen på fetare mark, s. k. »bärg-
näver», tillvärkades förr liksom ännu någon gång ett starkt kitt 
för porslins- ock lersaker, kallat kva. Det åstadkoms sålunda. 
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Ett .stycke näver rullades ihop i motsatt riktning mot den rund-
ning, det haft på trädet, ock påtändes över ett kärl med vatten 
i. Vid bränningen svettades nävern ut en kådartad saft, som 
med en kniv skrapades av ock doppades ned i vattnet för att av-
svalas, .varpå den med tänderna togs från knivsäggen. Härmed 
fortsattes; tils man erhållit en liten boll av kådan eller kittet. 
Detta användes sedan att sammanfästa, kvä i hop, det söndriga 
godset på så sätt, att en liten »sträng» därav lades mellan brott-
ytorna, dessa trycktes samman, ock kärlet ställdes att torka. — 
Björkens löv användes förr ofta till färgning (grönt, gröngult ock 
rödgult). Skuret till kärvar under högsommaren, torkas det till 
vinterfoder åt boskapen. Om våren, då björkens grenar börja 
knoppas, tas även björkris till kreatursfoder; särskilt i fjäll-
trakterna är detta ännu mycket brukligt. Detta foder kallas 
knopp-tedo ock räknas såsom ett värdefullt tillskott i utfodringen. 
Jfr vad som sägs under gräsen om Poa. — Svallved, som upp-
kommer när björkstammen skadas, längs bläckor eller repor i 
stammen, kallas yeler (Lh. L.), jec&» (S.). Jfr fno. ja5arr 'kant, 
rand, valk' Fritzu. Den kallas ock swep Ä. Av sådan ved till-
värkas yxskaft, härvkammar m. m., enär den är särskilt seg ock 
hållbar. — Björkvirket skall huggas i månadens nedan fr_ir att 
fås starkt, ock hälst i »rötens» (rötmånadens) nedan eller också i 
»julnedanet». Hugget i ny, splittrar ock klyver det sig lätt. Yb. 
— Om tillredningen av det förr brukliga fnösket utav björk-
tickan se under svamparna: Polyporus. 

I lekar, husmedicinen ock folktron spelar också björken 
en roi. Av den färska mjuka barken göra sig barnen varje-
handa leksaker (»tröt-saker»): små kittlar, byttor m. m. — Till 
att smörja bort revormar, riggerma, brukas björkolja. Denna 
vinnes genom bränning av" mjuka björkkvistar; under bränningen 
samlar sig vid kvistens spets ett slags olja, som man stryker 
på det sjuka hudstället. — Om man tuggar på björknäver, blir 
man minnesslö ock dålig till att läsa. L. Jfr Tritieum repens. 
— Den röda filtluddbildning (Erinium betulinum Sehum.), or-
sakad av ett ordjur (Phytoptes betulx), som man ej sällan ser 
på björkens blad, kallas i Iljd. Jugfru-Marie-tårar eller Marja-
tårer (från andra trakter är den känd under namn av »gök-
blod», »gökspy» o. s. v., enär det tros, att gökhanarna så ivrigt 
tävla i galande, att blod sipprar från deras tunga). Om »marja- 
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tårarnas» tillkomst berättas följande legend: Jungfru Maria 
grät vid Kristi kors tårar, som förvandlades till blod; det är 
dessa man ser på björkens blad. Enligt en annan sägen 
komma sig de 'röda fläckarna på björkens löv därav, att duvan, 
som skickades ut ifrån Noaks ark, grät blod av sorg över att 
bli skild från sin make. Eller också sägs: »Duva gret, för skattu 
(skatan) narra å a ägga». 
Betula intermedia Thom. ock alpes- fielj- 1. fjäll-kragg a. 

tris Fr. (även förkrympta individer av B. y odorata). 
,Jfr kragg 'krok, grenknota'. 

Betula Dana (dvärgbjörk) 	 fjelj- 1. fjäll-rapa a. 
fjäll-repp Äö. 

Calluna vulgaris (ljung) 	 rosa-linje Ä. 
Ljungen har haft användning som ross-lynje L. T. Lh. 

fodermedel. Hackad samman med hö 	Il. Äö. 
eller halm ock blandad med något mjöl, lynje S. L. Yh. 
om sådant varit att tillgå, har den förr ofta givits som »kraft-
foder» åt hästar; därav namnet ross-lynje av • isl. hråss häst ock 
lyng, både speciellt Calluna ock »andre lignende lave voekster, som 
i sterre eller mindre udstrxkning og txthed bekke den udyrkede 
jords overflade» Fritzn. Denna vida betydelse har ordet lynje 
ännu i Hjd. Även till färgmedel har ljungen varit använd. 
För att erhålla grönt t. ex. färgades godset först blått i indigo, 
sedan lades det i avkok på ljungris (lynjeleg) ock blev då 
grönt., Även gult ock brunt färgades härmed. »Om lynje' tas 
in som prydnad, får man höra någon död» (att någon dött) Yh. 
-Cotoneaster integerrimus (oxbär) 	benve H. T. 

Jfr Lonicera. 
Daphne mezereum (tibast) 	 tiväl-buske S. 

tiväl-bast. 
tiväl-bär' a. 
tiväl-bärbuske Äö. 

Heter i sägnen 	 fonder-bär Ä. 
Bären av denna i provinsen blott sparsamt förekommande 

buske (»tivälbär», 3tivälbastbär») ha förr varit mycket eftersökta 
på grund av den flitiga användning de haft i folk- ock kreatur-
medicinen ock brukas ännu någon gång. Även barken (bastet) 

1) pars pro toto. 
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har brukats för samma ändamål. I »rissmorningen», mot »riset", 
eller engelska sjukan bos barn, ingå sålunda tivelbär som en 
viktig beståndsdel. Åt korna, då de få ont i juvren, ges en 
dos av omkr. 10 bär. Även för botandet av andra åkommor hos 
människor ock djur ha de funnit användning. Borna troddes, 
isynnerhet under tiden närmast efter kalvningen, vara utsatta. 
för förgörning eller onda anslag från avundsamma ock ill-
villiga människor ock vättar (»vittror»), varigenom de blevo 
sjuka på flera sätt. Som skyddsmedel häremot lades bast av 
tivelbusken i sörpan vintertiden, ock om sommaren, då de gingo 
på betet, vreds den in i träljen eller vidjelänken, ty 

tivelbast å vändelrot 
alje trelj ska vändes mot, 

hette det (L.). När i förra tider kullorna hösttiden, efter slutad 
skörd ock hemkomsten från fäbodarna, vandrade nedåt Hälsing-
land att söka arbetsförtjänster under vintern, medförde de ibland 
små buntar av denna bast till försäljning, ty den var även där 
eftersökt som skyddsmedel mot trolldom. Jfr Valeriana. 
Empetrum nigrum (kråkbär) 	kropp-bär a. 

kråbb-bär H. Åti. 
kråbb-bärs-ligg Ä. 
kråbb-bärs-lynje Äö. 

Iuniperus communis (ene) 	 ene a. 
Av aspbark ock enebär sammanmaldes ett kraftfoder åt 

boskapen. Barken torkades väl i bastun ock bråkades sönder 
på logen med slagor, varpå den blandades med bären ock mal-
des i kvarnen. S. Ä. Ännu på 1880-talet tillreddes mången-
städes sådant foder. Detta liksom många liknande bruk att 
utnyttja naturens jälpmedel har upphört i en tid, som ej vill 
underkasta sig de gamles mödor. Enbär som färgmedel gåvo 
en oliv brun färg. Enen räknas som vä,derleksspåman: när det 
ryker ur enebusken, är rägn säkert att vänta. T. 
Ledum palustre (pors) 	 porst S. 

Geten är det enda av tamdjuren som skwattra Lh. 
äter porsen; därav namnet »jet-pärs». In- jet-pärs S. Yh. 
stucken i väggarna eller i möbler, varest lus-pors 
ohyra besvärar, fördriver den denna genom vägglus-pors 	Äö. 
sin starka lukt; därav de sista henäm- vägglus-gras 
ningarna. 1 pors färgades gröngult ock brungult. 
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Lonicera xylosteum (try) 	 ben-vö a. 
Blommorna kallas (på grund av sin ben-ve Ä. 

form ock gula färg) tjärig-tänner Yh. Jfr Lathyrus. Av dero 
benhårda veden ha förfärdigats pipskaft. 
Phyllodoce exrulea (lappljung) 	birft-ing T. 
Picea abies (gran) 	 gran 1 

Då granen växer på sidländ mark, gran i a" 
blir den hårdare än i 3-mor) ock på öppna gräne Äö. 
platser vuxen sådan; den kallas då mara-gran. När granen i 
maj eller början av juni är i blomning, lägger sig ståndar-
mjölet på sjöarnas ock tjärnarnas vatten som ett gult stoft; 
detta kallas ståe. Då är det ej lönt att fiska, säger en gammal 
fiskareregel. Granens ved har mer än någon annan benägenhet 
att spraka, då den brännes. För att den ej skulle göra detta, 
plägade man förr vid huggningen döve grana. Det tillgick så, 
att man med yxhammaren slog tre gånger på trädet, innan det.. 
fälldes (L.). Det skulle man göra, ty granen hade sagt, på den. 
tiden träden kunde tala: 

hogg hit mäg, 
hogg söstra mi; 

hon ville bli skonad, förstås, ock därför hotade hon: 
hogg int. mäg, 
för då bräst jä.' på bönna dine2. L. Yh. 

Granen spelar även en roll i den giftaslystna ungmöns 
försök att utforska sina kommande öden. För att få veta något 
om sin blivande make tar jäntan en grankvist, lägger denna i 
vänstra armgropen ock låter den ligga där, till dess hon 3-
gånger glömt, att hon bär något sådant. Granskar hon nu 
närmare kvisten, skall hon finna ett fjun på den, som har samma 
färg som den blivande makens hårs. Granens kåda, tugg-koa, 
tuggas som en läckerhet av gammal ock ung, även de små 
barnen. För att dessa inte skola råka somna med kådan i 
munnen ock under sömnen få den i halsen med fara att kvävas, 

sprakar jag på barnen dina. 
Jfr en uppteckning av samma ramsa hos HYLTEN-CAVALLIUS, Vär, 

och vird. 2, anm. ock tillägg, s. XIX. 
J. NORDLANDER, Bröllopsseder i Herjedalen, 2Sverigen 1878,s. 256. 
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pläga mödrarna varna: »Du skä int tyjje koe, sea du lakt dä, 
föi.  då väks dä smogranan krigg nosen» (H.). Det är dock icke 
all kåda som duger. Varje gätare eller bukulla låter sig där-
för angeläget vara att lära sig konsten uppsöka det rätta slaget 
«eller slagen, ty det ges flera. Ock så samla de förråd därav 
under sommaren. På hösten då de komma åter från fäbod-
'vallarna ock skogen ner till bygden, ha de ingenting bättre att 
-fägna anhöriga ock vänner med än med ett stycke .god koe. 
Då tuggas det överallt; t. o. m. under gudstjänsten i kyrkan. 
Fordomdags, när man var mån om varje litet förvärv mer än 
nu, saknades icke häller ett litet parti tuggkåda till försäljning 
-eller utbyte mot lin i »dalstintornas» skinnsäck, då de gingo »ut 
i lannan, (till Hälsingland) om höstarna. Jfr under Daphne. 
Pinus silvestris (tall) 	 tälle f. t 

På bördig ock öppen mark vuxen tälje f. 
tall med tjocka grenar ock lös ved be- tall Yh. 
nämnes ger-tall, buska eller ris (Lh. m. fl. snr). På vatten 
sjuk mark vuxen tall kallas tjer eller tennen-tall ock har förr 
använts till beklädnad av ,slädmedarnas undersida, s. k. ander-
stägger (av ander 'vänstra skidan'; även till skidor användes 
dylik tall). Att anbringa sådan beklädnad kallades att andre, 
-ock detta var allmänt, innan järnet kom i så allmänt bruk som 
nu för tiden. Det är solsidan av trädet, såsöm varande hårdare, 
man tar för ändamålet. — De hopgyttrade kvistar ock kronor, 
man då ock då ser på tallar, anses orsakade av tjädern, som 
:särskilt under speltiden -  tros bita av grenarnas spetsar. Då upp-
-stå dessa markwasta. De utvisa tjäderns lekplatser, tror man. 
Populus tremula (asp) 	 osp a. 

Legenden om att Kristi kors var för- • osp T. 
Ilirdigat av aspträ, varför aspens blad asp 
.sedan dess dallra vid minsta vindrörelse, vet man att berätta 
_även här (Ä.). Aspbark har förr i betydlig mängd använts som 
kreatursfoder. Jfr om enen (Iuniperus). Den togs om våren i 
löptiden, hässjades till torkning ock fördes hem på vinterföret 
till gården. 

På brännsår stryker man söt grädde, vari aspbark kokats. Yh. 
Prunus padus (hägg) 	 hägg a. 

Blommorna användas till att pryda med till midsommar. På 
«le jämte kärnorna sönderstötta bären kokas välsmakande saft. Ä. 



a. törnros(-beake) J 
brenn-bär L. S. 
bremm-bär Ä. 
brynn-bär Lh, 
bram-bär Äö. 
bränn-bär 11. T. V. 

krusbär 
krusbärsbeske a. 
vinbär 
vinbärsbeske a. 
törne 
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Rhamnus frangula (brakved) 
Jfr no. hundsheeg (J.-T.). 

Ribes grossularia (krusbär) 

Ribes rubrum (röda vinbär) 

Rosa cinnamomea (kanelros) 

Rubus idgeus (hallon) 
Brennbärs-ris 0. s. v., då själva 

busken skall betecknas. Jfr isl. bringr 
bringbEers-busk. 
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hunns-hägg Yh. L. 

Salix caprea (sälg) 	 säg 1. seg a. 
Isl. seija. Sälgens ock videts hängen kallas hunna, vihunna 

ock katter. I förra tider har sälgens löv begagnats som nöd-
brödsämne. Det samlades, när det var som frodigast, torkades 
ock maldes blandat med något ringa korn eller råg. Av mjölet 
bakades bröd. Numer »strykas» det blott till foder åt kreaturen 
eller skäras kvistarna till kärvar ock torkas på stänger i s. k. 
lövhus eller lövskåla (Aö. Yh.). 
Salix caprea var. cinerea (gråvide) 	grå-vie L. 

Grenarna av företrädesvis denna vide- skrekk-vie II. T. 
.art användes att fläta skrekka (klövje- små-vie 
korgar) av; därav namnet. Med gemensamt namn kallas en del 
småväxta videformer, t. ex. depressa, arbuscula (enl. S. Birger) 
ock myrsinites 
Salix glauca (ripvide) 
Salix lapponum (lappvide) 

Fäbostugans golv är i högtidslag bes 
barr ock löv av dessa två videarter. 
Salix pentandra (jolster) 

»Grönvide» kallas även S. phylicifolia, 
såväl huvudarten som var. nigricans. Jfr 
isl. iistri f. 
Sorbus aucuparia (rönn) 

Av rönnens näver gjordes förr i tiden 
små askar till förvaring av sybehör o. d. 

48-111091 Fästskrift till H. F. Feilberg. 

T. 
grå-vie II. T. 
vit-vie L. H. T. 

trött med blandat ene- 

bister Ä. L. V. 
bister-vie Lh. 
grön-vie II. T. 

röne a. 
rene Ä. 
De ansågos finare än 
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av björknäver. På den tiden träden kunde tala, sade rönnen, 
att hon hade för svag rygg att bära bördor både vinter ock 
sommar. Bära rönnarna rikligt med bär, är det därför tecken 
till en snöfattig vinter, ock tvärtom. Lh. L. H. 
Vaccinium myrtillus (blåbär) 	bketbbär a. 

Växten såsom icke blommande: bkåbbärligg. Den svart-
fruktiga varieteten (f. nitida), vanligen förekommande i djup skog, 
kallas bjönnbär, emedan björnen mäst håller till där ock gärna 
äter dessa bär. Yh. L. 
Vaccinium oxycoccus (tranbär) 	trene-bär I. trenu- 

bär a. 
tuv-bär T. 
pop-bär 
bkå-pop,g 	Lh. 
bkå-pugg-bär 
hunns-toske L. 
hunns-task T. 
bämbäll-stöt 
ellbär S. Ä. 
snor-bär S. 
tjärig-bär L. 
öll-bär Yh. 
skinn-tryta T. 
linn-bär a. 
ligg-bär Äö. 
ro-bär L. S. 
rebbär H. T. V. 
de besväras av »torsk». 

Kryptogamer. 
Fråkenväxter. 

Equisetum 
Equisetum 
Equisetum 
Equisetum 

arvense (åkerfräken) 
pratense (ängsfräken) 
palus tre (kärrfräken) ock 
s i lv a ti cum (skogsfräken) 

la[v]-fänne L. S. 
ränne a. 

flur-la[v]fänne a. 

Vaceininum uliginosum (odon) 
De fäm första namnen ha avseende 

på bärens form; »snor-bär» åter på deras 
fadda smak ock lösa, gula kött. Beträf-
fande »ellbär» jfr ielbäro Runö; »öllbär» 
jfr ollebär ock ölbär Hälsl.; »skinntryta» 
är det no. skindtryte. 

Vaccinium vitis idxa (lingon) 
Riset: linnbärslynje, liggbärsligg 

Äö. I avkok på lingonris barkas (betas) 
nät m. m. vid färgning. Bärens saft 
strykes i spädbarnens mun ock svalg, då 
L. Yh. 
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Namnet »fänne» sammanhänger med häst-fänne 
isl. fen 'kärr, blöt myr', således egent- häst-fänn Äö. 
ligen 'kärrgräs'. Detta namn är tämligen häst-la[v]fänne 
enastående för Hjd. Hos J.-T., som har räv-rompe Yh. H. T. 
en mängd namn på equisetum-arterna, 	Stö. V. 
finner man det anfört endast från Dalarna: fennä, lånnfännä. 
Från Norge finnes det ej anfört. 

De sist nämnda arterna ha namn av sina likt flockar av 
lav (Bryopogon iubatus) från stjälken utstående kransgrenar, 
vilka hos palustre ock silvaticum äro särskilt yviga; denna om-
ständighet ligger till grund för beteckningen fkur-la[v]-fänne; 
av fhlrut yvig ock lav (v höres knappast i det vanliga uttalet 
av ordet). Hästarna förtära gärna fännet, vilket antydes med 
ett av namnen. 
Equisetum fluviatile (flodfräken) 	fräkken a. 
Equisetum hiemale (skavgräs) 	fäste a. 

Namnet skäfte (av skava) är kommet av den sträva, med 
kiselsyra mättade stjälken, som förr mycket använts till puts-
medel vid snickeri- ock snideriarbeten (i stället för nutidens 
sandpapper), ävensom till rengörning av käril, tråg, bunkar ock 
kokkärl såväl i fäbodarna som hemma i husen. Det fattigare 
folket i Hjd., som i gångna tider under vintrarna gav sig ut på 
arbetsförtjänster i Hälsingland — de s. k. »hälsingevandringarna» 
— förde ofta med sig buntar av skäfte till försäljning. 

Lummerväxter. 

Lycopodium annotinum (skrikvippa) kråk-spark 
Lycopodium elavatum (mattlummer) kråk-steg 

kråk-fötter 
Lycopodium complanatum (jämna) jamne a. 

»Jamne» betyder den »jämt» utbredda kråk-ris 15.  
växten, så benämnd på grund av dess ut- kråk-fot 
plattade skottsystem. I lag av »jamne» färgades det gult eller 
brunsvart. Det som skulle färgas, barkades (betades) först i 
denna lag ock efterfärgades i bresilja, då man erhöll den sist-
nämnda färgen. Lummerarterna hackas till golvströ i högtidslag. 
Yh. m. fl. ställen. 
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Lycopodium selago (lopplummer) 	lus-gras a. 
»Lusgräs», enär avkok på växten an- lus-lommrik Ä. 

vändes till tvättning av folk ock kreatur, som besväras av ohyra. 
Den har också använts som färgmedel (att färga grönt med). 

Växten räknas som giftig, ock dekokt på densamma har 
brukats som kräkmedel. 
Polypodium vulgare (stensöta) 	stensöta a. 

Växten har sitt namn av rotstockens söta smak, varför den 
uppsökes ock ätes, ock därav att den växer på bärghamrar ock 
klipputsprång. 

Ormbunkar. 
Athyrium alpestre ock 
.Athyrium filix 
Phegopteris doyopteris 

Polystichum filix (ormkagge) 

erm-gras a. 
kråkfot T. 
erm-gras 
ormsyregras Äö. 

Mossor. 
Hyloconium parietinum (väggmossa) hus-mossa a. 

m. fl. a. 	 hus-mesa 	ö. Namnet av dess användning som tät- timmer-mosa 
ningsmedel i husväggar. 
Polytrichum vulgare (björnmossa) 	bjönn-mosso a. 

De hanfrukten (sporgömmena) upp- stak-mosso T. 
bärande stråna av björnmossan kallas fuggl-åker (Lh.), fuggl-
mat (S. ock T.), swgru-åker (S. ock Ä.). 

På utmagrade ristor eller vallar, där korn ej växer, trives 
dylik mossa. Svalan, säger man, bryr sig så litet om korn, att 
hon nöjer sig med detta; därav dess namn. 
Sphagnum fuseum ock medium 	römosso a. 

Dessa ock andra Sphagnum-arter kallas även med gemen-
samt namn myr-mosso a. 

Lavar. 
Alectoria iubata 	 lav a. 

Delar namn med Ussnea-arterna; se dessa. »Lav» isl. laf, 
som åter sammanhänger med värbet lafa Iwnge fast ved en 
gjenstand' Fritzn. 



VÄXTNAMN I HÄRJEDALEN 	 733 

Bryopogon iubatus (skägglav) 	svat-lav a. 
Denna lav har använts som vinterfoder åt getter ock får; 

isynnerhet har den insamlats från fjällbjörk, på vilken den ofta 
ymnigt förekommer. 
Cetraria islandica (islandslav) 	islanns-lav Ä. Yh. 

Under svagåren var denna lav ett isianns-mosso T. 
gärna anlitat nödbrödsämne, ehuru till- swin-mosso a. 
gången därpå ej var stor. Laven lutades brö-mosso S. H. T. 
ock kokades därpå i vatten till en simmig massa, i vilken irördes 
något mjöl. Detta åts som gröt till mjölk eller bakades till 
bröd (därav: brömosso). V. SCHUBERT (Reise durch Schweden 
etc., Leipzig 1823) omtalar brödtillredningen, som han person-
ligen iakttog i Viken (Hedeviken, H.), sålunda: »Laven kokas 
tre gånger ock blandas med mjöl av fiskben'. Något agnmjöl 
tillsättes, ock därav bakas bröd. Detta var i Hede mångenstädes 
den enda brödrätten. Där hade då ock, undantagandes 1813, varit 
missväxter alltsedan 1812.» Numera samlas denna lav ej sällan 
till svinföda (swin-inosso). Den brukas även i huskurer. Av-
kok på densamma drickes mot hosta; för att hava vederbörlig 
värkan anses den böra drickas >>på nykter mage, före kl. 12» T. 
Den kokas också i mjölk ock förtäres som medel mot lungsot (Ä.). 
Cetraria nivalis 	 skelder-mosso L. 

Det förra namnet har den på grund gek-mosso a. 
av att den skallrar vid beröring, då den är torr; det senare 
av den svagt gula (gräddgula) färgen. 
Cladina rangiferinaa vulgaris (ren- grå-mosso a. 

mossa) 	 bakk-mosso Yh. 
Denna form av renlaven, som av allmogen oriktigt anses 

vara »yngre vitmossa», vilken utväxt blir »tuppmosso» (se detta), 
har namn av dess i jämförelse med följande avarter gråa färg 
ock förekomst på backar ock torra moar. Den användes såsom 
dessa. 
Cladina rangiferina 9 silvatica ock 

y alpestris (renmossa) 
Benämningen »myrmossa» är föran-

ledd av att dessa former av renlaven i 
olikhet med föregående i allmänhet växa tupp-mosso a. 
å fuktiga  lokaler, floar ock myrar; även växtsättet är olika, i 

1) Sådant inköptes fordom som födoämne från Norge. 

mosso a. 
wit-mosso a. 
ku-mosso a. 
myr-mosso Yh. 
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det de skjuta upp i toppar (tuppa), därav tupp-mosso. Dessa 
lavar hava i fljd. sedan gammalt haft ock hava delvis ännu 
stor betydelse ej allenast som bete fcir renarna, utan även för 
boskapens vinterutfodring. »Vitmossan» ingår jämte löv m. m. 
i det s. k. av-fanget, vilket beräknats till 1/3  av allt vinter-
fodret. Korna äta den gärna, då de bli vana därvid (därav 
»ku-mosso»). Men, såsom redan LINNÉ anmärkt, ger detta foder 
en viss frän smak åt mjölken: »Korna kunna äta det om vintern, 
sedan det fuktats med varmt vatten, dock äta de hellre halm, 
och mjölken blifver här af fadd (sapor fatuns), det hvar bonde 
vet i Vesterbotten»: Linnés Sv. arb., i urv. utg. av E. Ährling 
I afd., s. 168. 

Detta bruk synes vara uråldrigt. Redan i Jomsvikinga-
saga (efter Cod. AM., Kjobenh. 1882, s. 68) omtalas mosagar5r, 
varmed enl. Fritzn. menas 'lang og smal mosedynge'. Jfr 
heygarar 'indhegning om hostak eller lignende hoforraad'. Med 
mosagar5r måste avses vad nu benämnes »mossolass» eller hop-
samlad ock för utfodringsändamål tillvaratagen mossa. 
Cladonia digitata, coceifera m. fl. a. smör-tjärna a. 

Namnet av dessa lavars ihåliga bål, liknande smörkärnor. 
Cornicularia byssoides 	 mosso-lav L. 
Evernia vulpina 	 sprägg-lav Ä. Äö. 

Benämningen »spräng- el. spriinjelav» spräye-lav L. 
har givits denna lav på grund av dess sträig-lav L. 
egenskap att värka som ett »sprängande» gadd-mosa T. 
gift i »klodjurens» inälvor (jfr spräng- lus-krydda Lh. 
rot, Cicuta). Den har isynnerhet haft användning för varg-
fångst. Den för detta ändamål insamlade laven torkades, smu-
lades sönder ock lades in i köttstycken, vilka kastades ut på 
ställen, som rovdjuren troddes komma att besöka. Så snart man 
varsnade, att åteln tagits, gällde det att sätta efter det därav 
sjuka odjuret, innan det blev i tillfälle att äta något. Ty om 
det hann förtära kött, upphörde giftet att värka; drack det 
däremot vatten, värkade giftet blott så mycket kraftigare. 

»Sträng-lav» torde växten hava blivit benämnd på grund 
av dess sega, strängliknande grenar; »gaddmossa» åter av no. 
gadd 'torrt (tall)träd', enär den oftast förekommer på sådana träd. 

Den har även använts på samma sätt som »lusgräset» (Po-
lypodium) för att befria folk ock kreatur från ohyra; därav 



fbessu-soopp Ä. 
fasa-seopp Lh. 
Ilessa-syopp S. 
feg-syopp S. 
rö-sopp Yh. 
ku-sopp Yh. 
ku-seopp Lh. H. 
mjokk-syopp s.  
gek-syopp 
ge?r-sopp Yh. ikkor-sopp 

L. 
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amnet »lus-krydda». Kokad i mjölk har denna lav brukats i 
husmedicinen vid varjehanda krämpor (H.), ock med densamma 
har även färgats gult (eller genom efterfärgning med indigo ffrönt). 
Gyrophora vellea 	 kattfinn(lav) Aö. 
Lecidea atrofusca 	 stenmosso-lav 

Användes till färgning (gulbrunt). 
Nephroma arcticum 

Det är den gula, om råmjölk er-
inrande färgen hos denna lav som givit 
anledning till flertalet av namnen. 

Palm elia saxatilis (stenlav) 	sten-mosso. 
Denna allmänt bekanta färglav användes förr även i Hjd 

till färgning; den gav en rödbrun färg: stenmosso-rett. 
Sticta pulmonaria (lunglav) 	älv-näver a. 
. Mot ett hudutslag, s. k. älv-bkåst, säde-näver Äö. 

röktes med denna lav; därav namnet »älv-näver». Den som 
Lider av sura ögon (»og-sutta») bör röka älv-näver (Ä.). Den 
förekommer mäst växande på gamla sälg-stammar; därav namnet 
sälg-näver. 
Usnea barbata (skägglav) 

Xanthoria parietina (vägglav) 

näver-mosso 
kav-mosso H. T. kav-dans 
kall-paggkake} 
tid-toge Är) • 

tan-lav L. 
busk-lav Ä. 
asp-mosso 
asp-lav 	Ä. Äö. 
geNlav-roser 

Svampar. 

Agarieus (skivling) flera arter 
Namnet syftar på hattens i skivor eller 

flikar (»fluor») sönderdelade undersida. 
Agaricus muscarius (flugsvamp) 

Boletus bovinus (örsopp) 
Ätes gärna av kor ock anses rikligt 

befordra mjölkningen. Den tid, könn-
grase (Melampyrum, se detta) sätter frö 
ock ko-soppen växer upp, är svåraste 
gät-tiden; då »flöjer» kratje åt alla håll 
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Polyporus betulinus (björktickan) 
Polyporus fomentarius (fnösksvamp) 
Polyporus igniarius (fnöskticka) 

Av dessa svamparter, gemensamt be-
nämnda fekka eller tjuka, tillreddes det fordomdags som eld-
tändningsämne brukade fnösket, i Hjd. kallat snösk (i81. fnåskr 
eller hnåskr). Tillredningen var denna. »Tjukorna» uppsöktes 
på äldre torr eller halvtorr björk. Det var äldre exemplar som 
togos för detta ändamål. På dessa avskars med kniv det yttre 
hårda lagret; därunder fanns »snöskämnet». Sedan detta frigjorts, 
»gnuggades» det mellan händerna eller bultades med en klubba, 
tils det blev mjukt, varpå det lades i varmt eller kallt vatten. 
När det var väl genomblött, lades det i den heta spiselaskan, 
där det under flitig omröring genomgick ett slags lutningsprocess. 
Därpå hängdes det upp till torkning. Väl torkat, togs det ner 
ock uppmjukades ånyo på samma sätt, som nyss är nämnt. Att 
så behandla »snöskämnet» kallades att döe snösken (L.). Var 
penna väl dödd eller fräk, så kunde den läggas i hett vatten 

för att söka dessa läckerheter, säger man. »Stjälken» (foten) ag 
denna svamp förtäres också begärligt av ekorrar. I förra tider 
då dessa djur för skinnets skull fångades i särskilt anordnade 
fällor, som uppsattes i träden — s. k. ikkor-kb•öfta Yh. — åt-
lades fällorna med dylika »stjälkar». De insamlades under som-
maren ock torkades ock förvarades till senhösten, då ekorren 
(efter hälgamäss) blivit »gill» ock fångsten började. Härav 
namnet »ekorrsopp». 
Boletus badius (brunsopp) 	 brun-sopp 
Boletus edulis (stensopp) 	 gro v-stelk-sopp Yh. 

Namnet av den grova, klubblika foten. 
Boletus variegatus, (sandsopp) 	geNsopp Yh. 
Bovista nigrescens (äggsvamp) m. fl. a. ger-my Zr S. 

(såsom utväxt) damm-fis L. 
tjärikfis Yh. 

Elaphomyces granulatus (jortsvamp) ikkor-äpke Yh. 
Användes i folkmedicinen, 	here-fika a. 

Gyromitra esculenta (läcker sten- sur-syopp S. L. 
murkla) 	 sur-soopp a. 

får-soopp Ä. 
sopp Yh. 
björsk-tjuke a. 
snösk-tjuke L. 
snösk-fekke Ä. Äö. 
fesk T. 
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ock väl vridas ur ock ändå omedelbart taga eld, vilket var ett 
prov på dess godhet. 

»nösken» bereddes ej allenast för eget behov, utan försäldes, 
också vid utresor eller utbyttes mot matvaror. 

Yngre, ännu mjuka ock vita svampar av detta slag fästas 
ofta vid väggen i stugan. 1 dem instickas knivar, nålar m. fl. 
värktyg; därav benämningen kniv-tjuka v. 
Polyporus suaveolens (sälgtickan) 	sälje-tjuke el. 

sälj-tjuke a. 
sälg-fekke Äö. 

Denna svamp har varit mycket eftersökt ock värderad för 
sin egendomliga, behagliga smak ock lukt. 

Särskilt användes den som krydda i en fåborätt gumm. 
Svampen (»tjukan») kokas i ostvasslan jämte osten ock tas till 
vara, när rätten är färdig, för att användas ånyo; så stark är 
dess arom (S.). Även i välling ock ›missmör» användes den på 
samma sätt; särskilt skulle den välling, som åts på julaftonen, 
vara kryddad med »sälgfekke» (Yh.). Lagd ibland kläder ger 
den åt dessa en angenäm lukt; den fick därför fordom icke 
saknas i kvinnornas kyrk-klädkista. 

Svampar hörande till familjen A gar i - 
c i n ese (rötsvamp) 	 syppa T. 
Aethalium septicum (trollsmör) 	puk-f it 1 

När »pukrusor», som tros vara exkre- puk-rusa Lh S. 
menter, vilka »puken» eller trollharen pu.k4ort T. 
lemnat efter sig, anträffas, bör man skära ett kors i dem för 
att skydda sig (sina kreatur) mot den puke, från vilken de 
härröra (A.); eller bränna dem på en eld av sju slags löv-ved, 
då den »puk-käring», som äger puken, måste visa sig. Hänne 
skall man slå blodvite, så förlorar hon sin makt (Yh.). Denna 
gamla vidskepelse är ännu ej helt utdöd. 
Helotium 	 lys-fosk S. 

Uppträder hälst på murknande alved; lyser i mörkret, därav 
namnet. 
Lanosa nivalis (snömögel) 	 snömeggl Yh. Äö. T. 

Gätkullorna må akta sig att göra eld i skogen om våren, 
innan ännu snömögeln rägnat bort, • ty den gör, att det är så 
farligt för elden ute i marken. T. 



Svärdsdans ock bågdans. 
Av TOBIAS NORLIND, Lund. 

Svärdsdansens ock bågdansens historia i Norden är ännu 
ej på långt när tillfredsställande behandlad, ehuru det veten-
skapliga materialet till en del föreligger såsom redan tryckt 
i beskrivande arbeten av skilda slag samt tidskrifter. Det kan 
ej vara min mening att här inom ramen för en kort uppsats 
sammanföra alla källorna. Jag vill endast påpeka vissa all-
männa syftlinjer, i förhoppning att nyare beskrivningar ock upp- 
teckningar ifrån de håll, där båda danserna ännu fortleva, skola 
bringa än vidare klarhet i saken. 

Innan jag går till en översikt av ämnet, vill jag emellertid som 
orientering meddela en svärdsdans, vilken föreligger i tre svenska 
uppteckningar från 1600-talet: 

Handskr. i Kgl. bibl. Sthm, inskriven i början av 1600-talet på 
några tillagda blad i ett exemplar av skolsångboken »Pita Cantiones» 
av 1582. Bladen, som sedan tagits ut ock inbundits för sig, äro 
katalogiserade under titeln: »Svärdsdans från Johan III:s tid.» 
Handskrift i Kalmar bibl.: musikhandskr. från 1640-talet, upptagen 
bland »skolsånger av kyrklig art». De blad, som innehålla svärds-
dansen, äro sönderrivna uppifrån ock ned, så att på ena sidan endast 
början av var rad, på andra endast slutet kvarstår. Står närmast 
den nästföljande handskriften. 

Handskrift från 1670-talet i Kgl. bibl. Sthm: »Erik IMUS anteck-
ningsbok från Narva»; inskriven tillsammans med Pice-Cantiones-
sånger, vilka bära överskriften: »Annotatio cantilenarum in lusu 
robusti certaminis usitatarum 1671: 17 septembrisa.» 
Av dessa tre uppteckningar är den sistnämnda den utför-

ligaste, ock jag lägger därför denna till grund för svärdsdans-
versionen ock meddelar Stockholmshandskriften nr 1 under linjen. 

1) Om dessa handskrifter se min bok »Latinska skolsånger», Lund 
1909, s. XIII f., 74f., 161f. 
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Kalmarhandskriften såsom tämligen närstående Narva-hand-
skriften förbigås här. Tyvärr är täxten mycket slarvig i alla 
tre, med en blandning av tre språk, latin, tyska ock svenska, 
tom gör en fullständig enhetlig tä,xtrevision nära nog omöjlig. 
Att grammatikaliska fel ock otydligheter i alla tre språken 
förekomma, må få stå för handskriftens egen räkning. Beskriv-
ningen på utförandet, som i alla meddelas, ger uppteckningarna 
jämte täxten ock musiken ett stort värde. 
I. Här draga dhe vth swor-

den: 

Wendt tig om: 
Wendt tig åter tilbaka: 

Wendt om igen: 
Dansa omkring: 

Dansa af och tul 
och slå samman swerds-

uddarna: 

II. Taga huarandra i armarna 

1 Robusti certaminis 
2 vestra sub prsesentia 
3 armis probi milites 
4 edocti bellanimis 
5 urget dominalites 
6 digna potentia. 
7 A. Quaravis estis pedites 
8 B. regio palatio. 
9 Potest gins militibus 

10 eomparare talibus, 
11 mors suo dominio 
12 fovet hic fulminibus. 
13 Magdona mea 
14 bella dat scientia, 
15 sis tu bene förachta, 
16 si fari credensa. 
17 Viola, viola rosa 

1. 

II. In gyrum havictis brachiis: 

1 Robusti certaminis 
3 armis probi milites 
4 edocti bellanimis 
7 quamvis estis pedites. 
2 Vestra sub potentia 
5 viget dominatio. 
6 0 digna poten tia 
8 regi palatio. 
9 Potens quis militibus, 

.10 cum pharalitalibus, 
11 mors suo dominio 
12 fovet in hoc sublimio. 
13 Magdona mea 
14 bella dat officiosa, 
15 sis tu bene formata, 
16 	si fan i credenza. 
17 Viola, viola rosa 
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dansandes omkring: 
Swerd mot swerdh och 

foot mot foot: 

Dansa omkring och swengia 
sig af och an: 

III. Rex solus circumsaltat : 

Milites circumsaltant: 

Hota huarandra inedh swer-
den : 

18 si fan i credensa. 
19 En kanchi macula 
20 sive machi bacula 
21 in grandi melandos 
22 qui statela magna mobilia 
23 Triplilare dej dej dej. 
24 Triplilare dum dum dum. 
25 Hie komt der M. Hillebrandt, 
26 die ist ein Rijtter weil bekant. 
27 Warligh auff meiner acht, 
28 dass sej ich nun von dieser 

acht. 
29 Das ist nichtz anders als ein 

Baur. 
30 das wollen wir slacht auf dieser 

maur. 
31 Bellantes armis milites 
32 fugabunt hostes debiles. 

Desuper strictis gladiis 
saltando: 

Nudis gladijs ad brachia 
geniculando: 

18 si fan i credenza. 
19 En canchf macula 
20 sive bachi facula 
21 sive grandos melandos 

achum achum edalon 
22 qui statela magna mobilia. 
23 24 Trippi laridey, dum dum das. 
25 Hijr kijnipt dey meister Hille-

brand, 
26 deij ijs Rijtter wollbekannth. 
27 Warligh, warligh aff meinenn 

achtt 
28 datt hafftt einm Rijtter zubekant. 

War ijs, war ijs, war i,js. 
Hijr ijs tho Bremen ijs slan dotth 

also mall. 
29 Datts fins nich ander als ann 

bur, 
30 datt wolch wijr stick aff deij ser 

mar. 
Dreij dusen bur fiirch ich nich, 
denn ick bin ein lieber lands-

kuecht. 
31 Bellantes armis milites 
32 fugabunt hostes debiles. 

Stricto gladio saltando: 
III. Rex solus circum milites 

saltans: 

Milites respondent: 

Rex cum militibus: 
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33 Devastant urbes hospites 
34 acquirunt semper agiles. 
35 Vinum et mustum sapiunt. 

36 Oves et boves rapariunt. 
37 Uxores quxritant, vinum suppe-

ditant, 
38 resistunt, perdunt agiles. 
39 0 milites fortissimi 
40 sumus armis doetissimi. 

41 In dieser belebener Zeit 
42 omnes iueundemur. 
43 Wij danse, wij quäde, 
44 wij giöre oss gladh, 
45 non sumus pusillammes. 
46 När som wij komme i wårt 

Pallatz, 
47 wij tencke uppå, när wij komme 

heem, 
48 foris spatiamur. I2eti sumus una-

nimis, 
49 när som wij komme i wårt Pallatz. 

Stöta uddarne i golfvet: 

Tiuta i henderne mot huar-
andre : 

Slå hvarandre i bröstet: 
Klapa hvarandre på bröstet: 

Rex solus circumsaltat : 
Milites constra mz swer-

den: 
Wenda ryggiarna 
emot huarandre: 

Saltando manus in pecto-
ribus : 

Rex solus in gyrum : 

Stando iunctis geniculando: 

33 Devastant orbes hospites 
34 et sistunt semper agiles. 
36 Oves et boves rapiunt. 
35 Vinum et mustum sapiunt. 
37 Uxores qufflritant, viros suppe-

ditant, 
34 acvirunt semper agiles. 
39 0 milites fortissimi 
40 estis armis doctissimi, 
40 sumus armis fortissimi. 
41 In deijser belebenen zeit 
42 omnes jocundemur. 
43 Wij danse, wij quäde, 

.44 wij giöre oss gladh, 
45 non sumus pueillanimes. 
46 När som wij komme i wårt pallas, 
47 wij tänekie wppå, när wij komme 

hem, 
48 foris spaciamur, 1ti sumus una-

nimis, 
49 när som wij komme i wårt pallas. 
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IV. Actor sistit reum ad in-
dicium eunique accusat: 
[utan musik] 

Rex: 

50 Hört zu ihr lieben Landzknichte, 
51 was ich klage hr fiir richte, 
52 dieser knecht die hier steht, 
53 hat angeleit grosser geleit, 
54 er hatt sich ubervoll gesoffen 
55 vnd in der Stadt umbher geloffen. 
56 Hatt angericht vid l Perlement 
59 und sehr verachtet vnser Rege-

ment, 
60 darum bitt ich ihr lieben ge-

sellen, 
61 ihr wollet her auff ein vrtheil 

fellen. 
62 Dieweil er solches hatt gemacht 
63 vnd vnser regement so sehr 

veracht, 
64 kan ich kein ander vrtheil geben, 
65 sondern er muss dhen todt heden. 
66 Er soll durch dhen spritz laufen, 

70 Hijr ijs deij knecht M: R., er 
hatt sijn leib verbracht. 

71 Han skall här in deij spritz datt • 
bastu selbst gemacht. 

72 0 lijbe capithenier, arbarmer 
dick meiner. 

83 Ich bede fan gnade, nic fan rett. 
84 Ich bin nur ein armer Lans-

, kneektt. 
73 Ärbarmer digh dusen dross. 
97 Mori lex nostra jubet legi contra 

dicentes. 
98 Dum dum dum das laridum Ian-

dum 
99 surget gens contra gentem. 

100 Collevate gladios quia dux fuit 
ante triumphum. 

— Wär tigh, wär tigh. 
50 Ach höret zu ihr libenn Lans-

knecht 
51 was ich hie klage fiir rechtt. 
52 Die hie stehet mijtt sinem skell-

mike hertze 

IV. Rex: 

Rens in medio stans: 

Milites: 
Saltando ut in versu mag-

dona: 

In saltantibus armis dide- 
sandise et useribus virn 
mann pandite: 

Saltando elevati gladijs: 
Rens: 

[utan musik] 
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67 hir ist kein gnad zu verhoffen. 
68 Denn unser richt ist streng 

vber all, 
69 trost ihm Gott der verspreehen 

soll. 
Actor: 	 70 Hir ist der knecht, der hatt sein 

leib verbraeht, 
71 er soll durch den Spritz, er hatt 

es selb gemacht 
Rene: 	 72 Ach lieber Capiteiner, erbarme 

dich meiner. 
Rex: 	 73 Erbarme dich tausen dross 

74 vnd das du selbst gemachet hast. 
Actor: 	 75 Aeh liben Landzknechten from- 

men, 
76 hir ist ein Schelm bey uns ge-

kommen, 
77 er hatt gemacht ein Perlement, 
78 als auf em grosse Regement. 
79 Darumb muss er gestrafft wer-

den, 
80 gift mir antwort gute Gesellen. 

Reus: 	 81 Ack hört zu, alle gute gesellen, 
82 Ich bitte das ihr mir gnaden 

willen. 
83 Ich bitt umb gnad vnd Dich 

vmb reeht, 
84 ich bin doch einer armer Landz-

knecht. 
Rex: 	 85 Deine bekantniss ist nicht be- 

wendt, 

— der hat wns gemacht ein grosse 
smertze 

56 wnd hat angericht ein grotze 
perlement, 

59 damidtt vorachtidt vnser rege-
ment. 

60 Darwmb bitte ich euch, ihr liben 
gesellen, 

61 das ihr wullen darwmb ein 
wrtheil vellen. 
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86 du muss sterben zu hendt, 
87 lauf geschwin vnd sey behend, 
88 dein Leben wird baldh krigen 

ein end. 
Milites: 	 89 Er muss deran, er solt deran. 
Reus: 	 90 Ach mir arme Landzknecht, 

91 ich habe so vile landt gesträcht: 
92 vnd so vide schafe verzert, 
93 soll ich hir in dieser Lausen 

Stadt sterben, 
94 das macht sich godt im Himmel 

erbarmen. 
Actor: 	 95 Slag dodt allzumal. 
Reus: 	 96 Gnade mich Godt im Himmel- 

reich. 
[med musik] 	97 Mori !ex nostra iubet legi contra 

dicentem. 
98 Dum dum dum dum dum dum 

dum. 
99 Surget gens contra gentem. 

100 Collevate gladios, quia dux fult 
ante triumphum. 

Det myckna användandet av tyska språket visar hän på att 
denna svärdsdans måste ha uppstått i Tyskland ock därifrån 
överförts till Sverige, måhända under 30-åriga krigets dagar. 
Latinska språket ger vid handen, att dansen icke är av folkligt, 
utan lärt ursprung. Slutligen kan sammanställandet av dansen 
med Pix Cantiones ock kyrkosångerna visa, att skolgossar mäst 
haft att göra med den. 

Allt detta står i nära överensstämmelse med OLAUS MAGNI'S 
yttrande om svärdsdansen, att den varit en vacker, allvarlig, 
kulturell dans, i vilken prästerskapet brukat deltaga'. 

Även i övrigt har ovan meddelade svärdsdans flera drag, 
som överensstämma med OLAUS MAGNI'S beskrivning. Dansen 
begynner med en marsch under höjda svärd, säger OLAUS, var-
efter en säxhörnig figur, »rosen», med svärden bildas. Dansen 
blir efter hand allt häftigare ock slutar med att svärden under 
öronbedövande larm slås emot varandra. 

1) De gentibus sept, Roma 1555, lib. XV kap. 23. 
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I ovan meddelade svärdsdans har jag markerat de olika 
grupperna med romerska siffror. Den första delen (I) omfattar 
den lugna marschen, då svärden dragas ut ock en del vänd-
ningar fram ock tillbaka utföras, varefter en allmän kringdans-
ning under slag med svärdsuddarna mot varandra avslutar. 
I den andra delen (II) bildas »rosen», då de »taga varandra 
i armarna ock dansa omkring» samt »svänga sig av ock an» 
under kringdansning. Den tredje delen (III), varunder livlig-
heten efterhand blir allt större, markeras därmed, att en sär-
skild handlande person, »rex», uppträder sjungande solo under 
dans. De övriga uppträda nu mera krigiska, »hota varandra 
med svärden», »stöta uddarna i golvet», »slå varandra på bröstet». 
Den fjärde delen (IV), som, med undantag av slutorden, saknar 
musik, utgöres av en dornstolsscen, där en person, som »hat sich 
iibervoll gesoffen», dömmes till att »durch den spritz laufen». Den 
anklagade ber om nåd, men »soldaterna» ropa: »Schlag tod alzu-
mal». Slutsången talar om lagens hälgd ock har en karakteristisk 
trummrefräng (dum etc.), utvisande sångens bullersamma karakter. 

OLAUS MAGNI'S avbildning visar, att pipa ock trumma 
aekompagnerat sången, ock vår här meddelade svärdsdans har 
på flere ställen härmanden av musikinstrument (t. ex. rad 23 f. 
Triplilare dej, dej, dej, triplilare dum, dum, dum). 

Dela vi upp den anförda svärdsdansen i två delar med 
ock II som första, III ock IV som andra del, kunna vi mera 

-tydligt se dansens båda utvecklingsskeden. Den första delen är 
en allmän konstdans, utförd av ett visst antal personer, där ingen 
särskild uppträder handlande utöver de andra. Denna dans har 
sin centralpunkt i »rosen», vilken enligt OLAUS MAGNI bildades 
så, att svärden över de deltagandes huvuden ställdes i form av 
en säxhörnig figur. Figuren bröts sedan, ock i stället bildades 
en fyrkantig »ros» med svärden över vars ock ens huvud. Den 
senare avdelningen (del III ock IV) är mindre en dans än ett 
dramatiskt uppträde, där efter en del krigiskt hotfulla åtbörder 
en domstolsscen med bestraffning förekommer Här är handlingen 
fördelad på flere huvudpersoner (rex, rens), mot vilka står hopen 
(milites). Straffet är vattenbegjutning, men slutropen (sehlag 
tod allzumal) tyda på att en dödsdom kunnat träda i stället, 

För att vi skola förstå svärdsdansens utvecklingsprocess, 
vill jag här behandla dessa skilda delar var för sig. 

49-111091.Fästskrift till H. F. Feilberg. 
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Av de beskrivningar, som föreligga över svärdsdansen i 
Tyskland, vilja vi här blott anföra två. Den ena talar om, att 
ungdomarna i en Mfinchen närbelägen stad plägade varje år 
bege sig till Mfinchen, där de »hielten vor den ansehnlichsten 
häusern auf der strasse einen einfachen tanz mit entblössten 
schwertern, welchen sie schwerttanz nannten». Den andra be-
skriver svärdsdansen i Breslau 1620: »Da hielten sie ihren 
schwertertanz, schlossen einen Zirkel und fochten mit schwert 
und tussaken. Ein alter fechter schlug im paratschlagen dreien 
knaben, so niedergekniet, einem jeden einen dreier vom kopfe herab,. 
ohne alle versehrung. Ein anderer schlug das parat auf einer 
gemachten rose von schwertern; andere fochten auf kleinern 
gemachten rosen aus tussaken»1. Den först anförda svärdsdansen 
omtalas särskilt som »einfach» ock torde därför endast ha haft 
den första (ock andra) delen av den nämnda svenska svärds-
dansen, samt saknat domstolsscenen. Den andra tyska svärds-
dansen omtalar de båda, rosfigurerna, men då allt skedde whne 
alle versehrung», torde• väl även här domstolsscenen (IV eller 
III ock IV) saknats. 

Innan vi gå vidare, vill jag anföra en beskrivning å en 
schweizisk svärdsdans (från Pont de Cervikres, Briangon), upp-
tagen i ett arbete av 1820 ock därefter i »The folklore journal» 
V: 1887, s. 312-314. Hela svärdsdansen omfattar följande tolv 
figurer: 

De dansande bilda en cirkel, varvid de hålla fästet av sitt eget 
svärd i den högra handen ock i den vänstra spetsen av grannens. 

Alla stöta sina svärd i marken, så att spetsen bildar medel-
punkten i cirkeln ock klingorna radierna. 

Alla göra en hälsning åt höger, begynnande med ledaren. 
Alla taga svärdet i högra handen ock fatta grannens svärds-

spets i den vänstra, liksom i den första figuren. 
Alla gå ett varv runt om, begynnande med vänster fot. 
Alla taga ett steg åt vänster på klacken; därefter, under det 

att de ännu hålla sitt eget ock sin grannes svärd, göra de en rörelse 
med armarna, så att den högra handleden kommer under vänstra armbågen 
ock vänstra handleden framför höften; härvid göra de en pas de deux 
åt vänster. 

Alla de 11 dansande 2  (mer eller mindre) återtaga på en gång 
ställningen i figur 1. 

Se T. /sTorlind a. a. s: 158 f. 
Antalet deltagare skall vara 9, il eller 13. 
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De dansande, ledda av grannen till vänster om ledaren, passera 
alla under den senares upplyftade svärd. De defilera med egna händer 
korsade utan att släppa svärdfästet ock spetsen. Ledaren vänder sig 
sedan om ock intager samma ställning som de övriga. 

Alla göra en rörelse på klacken, samtidigt som de höja vänstra 
handen över huvudet, så att grannens svärd placeras på den högra 
skuldran. 

Ledaren rör sig, sedan han återtagit begynnelseställningen, 
mot medelpunkten, ständigt fasthållande fäste ock spets, med båda hän-
derna i jämnhöjd med huvudet; de andra tränga sig omkring honom 
under samma rörelse med svärden. Ledaren sätter sedan de två svärd, 
som han håller i handen, ett på var skuldra; de andra placera sina 
ovanpå dem, så att alla komma att ligga korslagda om hans hals i 
horisontal riktning. De dansande utföra, under det att de äro grupperade 
runt om ledaren, åtskilliga vändningar ock rörelser åt vänster ock hoppa 
omkring i takt med musiken. Ledaren placerar sedan sina svärd i 
jämnhöjd med sig ock står med korslagda händer som förut hållande 
fäste ock spets; de övriga följa hans exempel ock återvända till ställ-
ningen som i 8:e figuren. 

Fäm av de dansande bilda första figuren, ock tre andra, in-
klusive ledaren, göra en slags figur med värjbladen; en trio mitt emot 
dem gör detsamma, ock alla svärden balanceras på varandra. De två 
figurerna äro skilda ock i en ställning lik den i 8:de figuren, endast 
med den skillnaden att en man hörande till var grupp intager ställ-
ningen som i figur 1 ock säx man, bildande två grupper på vardera 
3 man, göra en triangel med värjbladen, under det att de gå framåt 
ock tillbaka; en tredje trio bildas, som gör detsamma, i det att den 
vänder sig än mot den ena än mot den andra av de två övriga grupperna. 

Alla återvända till utgångsställningen i första figuren, upp-
lyftande händerna över huvudet, ock göra en kretsrörelse på vänster 
klack, fortfarande hållande fäste ock spets, i det att de avsluta dansen 
med en »pyrrisk» hälsning. 

De bevara en högtidlig hållning under hela ceremonien, en full-
komlig motsats till de häftiga rörelser ock det buller, som hos grekerna 
åtföljde de ppTiska danserna, vilka efterbildade värkliga strider. 

Denna svärdsdans från Schweiz' visar sig ha samma huvud-
form som de svenska, men sakna 3 ock 4 grupperna i den 
svenska från 1600-talet. 10:e ock 11:e figuren motsvara tyd-
ligtvis »rosen». Förutom ledaren, vilken ej har någon bestämd 
handling utöver de andra, finnes ej någon särskild framträdande 
huvudperson. 

1) Melndien till dansen är utan täxt ock tyckes därför vara tänkt 
instrumental (2/4  takt, dorisk på g). 
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Från Schweiz bege vi oss nu till norra England för att se 
de svärdsdanser, som där ännu utföras. Källorna för kännedom 
om dessa danser äro synnerligen mångal, ock jag nöjer mig 
därför att här hänvisa till en liten sammanfattande studie av 
CECIL J. SHARP a, där särskilt turerna äro noggrant beskrivna 
ock försedda med belysande illustrationer. Att här avskriva en 
hel sådan svärdsdans skulle taga för mycket utrymme i anspråk, 
ock jag vill därför begränsa mig till att i allmänna drag karak-
terisera den nordengelska svärdsdansen. Antalet deltagare är i 
allmänhet 6, varav en är ledare. Svärden hållas på samma sätt 
som i Schweiz i en krets med svärdfästet i höger hand ock 
spetsen av grannens i vänster. Särskilt erbjuder Kirkby-Mal-
zeard-svärdsdansen (s. 37-53) likheter med svärdsdansen från 
Schweiz. Svärden placeras än uppåt, än i jämnhöjd med axlarna, 
än nedåt. Ledaren vänder sig om, ock de andra tåga under 
porten, som härigenom bildas, så att ringen blir utåtvänd. Under 
det att dansen i Schweiz endast hade figurer under upplyftade 
vapen, har den engelska även turer med sänkta vapen, där de 
deltagande hoppa över svärden. Även bildas en centralfigur, 
som än får namnet »rosen», än »glaset», »skölden», »låset», »skruven», 
»knuten» (s. 25). En säng beledsagar dansen, där dock täxten 
i allmänhet har mycket litet att göra med krigisk handling. 
Endast undantagsvis syftas på dansens ackompagnemang av 
trumma ock trumpet, t. ex. i följande strof: 

Tantiro, tantiro, the drums they do beat, 
The trumpets they do sound upon eau; 
Methinks music's here, some bold Captain's near, 
March on! my brave soldiers away3. 

De använda svärden vid den engelska dansen äro i allmänhet 
av trä ock ibland så tunna, att de vid rörelserna böjas i en 
halvbåge (se t. ex. bilderna till s. 75 ock 97). 

Se bl. a. MULLENHOFF i Festg. f. G. Homeyer, ock E. KRAUSE, 
Die Trojaburgen Nordeuropas, Glogau 1893, s. 239-241. 

The sword dances of northern England, London s. a., med musik 
(sång med ack. av piano): Songs and dance airs, utg. på Novellos förlag 
i London. 

Man jämföre härmed den svenska svärdsdansens härmande av 
trumman. 
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Slutligen vilja vi upptaga en tysk beskrivning av ANTON 
VIETHEN från Ditmarsken 1747'. Under dansen äro alla barhuvade 
så när som på ledaren, som de kalla »kung», ock en anonym person 
»i mitten», vars andel i det hela ej beskrives, men som måhända mot- - 
svarar den onde (enl. SHARP). Efter ett kort tal av kungen be-
gynna trummorna spela, ock dansen begynner. De dansa i ring ock 
korsvis om varandra samt hoppa över svärden. Sedan lägga de 
dem i en' figur, »som ej är olik en ros». Runt kring denna 
dansa de sedan ock hoppa över den. En kvadratisk ros bildas 
sedan på vars ock ens huvud. Till slut foga de svärden mycket 
konstmässigt samman, varpå kungen lyftes upp ock säger några 
få ord som tack till åskådarna. 

Under namnet »bågdans» återfinnes en god del av den 
schweiziska ock engelska svärdsdansens turer i Finland 2. Tre 
av sångerna ur »Fix Cantiones» sammanfogas till en dans (t. ex. 
I Ecce novum gaudium, II Angelus emittitur, III In stadio la-
boris)3. De deltagande äro tolv med rottingbågar i stället för 
svärd. En ring bildas på samma sätt med egen käpp i höger 
ock grannens i vänster hand. Platserna 12 ock 1 äro de vikti-
gaste. Sången utföres av andra gossar än de i dansen del-
tagande. Beskrivningen av dansen är sedan: 

Då den första turon begynner med sången »Ecce novum gaudium», 
vilken sjunges i långsam gångtakt, börja de dansande gå i ring medsols, 
så att alla börja med vänstra foten, som framflyttas vid ordet »ecce», 
sedan den högra foten vid ordet »novum» o. s. v. Vid slutet av varje 
av första turens tre värser, eller vid orden »Dej filium», hoppa gossarna 
över bågarna. Härvid tillgår sålunda, att vid ordet »Dei» bågarna sänkas 
till golvet, ock var ock en vigt ock ledigt hoppar över sin främre båge. 
Genom en rundsvängning intaga gossarna åter sin förra ställning. På 
samma sätt fortgår genom första turens 3 värser. Då andra turen eller 
sången »Angelus» begynner, ställa sig nr 12 ock 1 med ansiktena mot 
varandra ock bågen högt upplyftad emellan sig såsom en port. Utan 
att ringen får avbrytas, gå de mittemotstående, nämligen nr 6 ock 7, 
med framsträckt båge, även nu i samma långsamma ock högtidliga takt, 
i bredd emot ock under porten. Då de gått genom porten, vända de 
sig med ryggarna emot varandra, förande sin båge tillbaka över porten, 

WillenhofE a. a. s. 129 f.; Krause a. a. s. 238; Sharp a. a s. 19. 
B. E. HOLLMERUS, En djäknedans. Finskt mus. IX, 1902 s. 25 
Jfr Isams-handskriften, där svärdsdansen upptages tillsammans 

med Pite-Cantiones-sånger, vilka ha en liknande sammanfogning av tre 
sånger. Se T. Norlind a. a. s. 75. 
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dragande efter sig de övriga, så att var ock en åter kommer på sin 
förra plats, utan att ringen avbrytes. Detta medhinnes under 2:a turens 
första vårs. Vid andra värsen bilda 6 ock 7 port, ock 1 ock 12 gå på 

, samma sätt därunder. Vid tredje värsen bilda 3 ock 4 port, 9 ock 10 
gå därunder. Vid 4:e värsen bilda åter 9 ock 10 port, 3 ock 4 gå 
därunder. Detta återupprepas under de följande 4 värserna. Vid den 
9:de ock sista värsen i andra turen bilda åter 12 ock 1 port, ock 6 
ock 7 gå därunder, varefter andra turen är avslutad. Då tredje turen 
»In stadio laboris», som går med litet snabbare gångtakt, begynner, ställa 
sig åter 12 ock 1 emot varandra med högt upplyftad båge, ock alla 
gossar i ordningen gå därunder, sålunda att 11 först går genom porten, 
gör vändning åt höger ock vänder sig ett slag omkring, så att han 
kommer att stå bredvid ock framom nr 1. Därefter går nr 10 genom 
porten, gör vändning åt vänster, så att han åter efter rundsvängning 
kommer att stå bredvid ock framom nr 12. De följande 9, 8 o. s. v. 
fortfara ock vända sig på samma sätt turvis på var sida. Härigenom 
komma gossarna att stå i två led emot varandra med bågarna som ett 
högt valv emellan sig. Allteftersom lederna, genom att de sista gå 
under valvet, tillväxa åt ena sidan, avancera lederna i takt efter sången 
tillbaka, så att gruppen håller sig på samma plats. 

Denna beskrivning kan övertyga oss om att den finska 
bågdansen stått nära den engelska, schweiziska ock tyska svärds-
dansen med deras vändande ut ock in på ringen, deras ömsom 
överhoppande av svärden ömsom skridande under dem. I Isxus-
handskriften går den svenska svärdsdansen under gemensam 
titel med Pin-Cantiones-sånger, vilka äro förenade på samma sätt 
som i den nyssnämnda finska beskrivningen tre ock tre till en dans. 

Kärnan i den gamla svärdsdansen, sådan den beskrives i 
svenska', finska, tyska, schweiziska ock engelska källor tyckes så-
ledes ha varit en ringdans, där svärd eller käppar förenat de del-
tagande. De enskilda turerna ha sedan bestått i att vända ut 
ock in på ringen under åtskilliga rörelser med händer ock fötter, 
så att kedjan än blir inåtvänd, än utåtvänd. Hos.nästan alla de 
nämnda folken omtalas slutligen en centralfigur, som vanligen 
får namnet »ros»2. 

OLAUS MAGNI beskriver bågdansen såsom i grund ock botten 
samma dans som svärdsdansen. 

Enligt en finsk beskrivning på bågdansen kan denna även utföras 
parvis, två ock två bakom varandra utan sluten kedja. Dock medgives, 
att uppställningen blir »något prydligare», om rottingkedjan alldeles 
slutes i ring. Se INBERGS upp!. av Pi w Cantiones 1900, cit. hos T. Nor-
lind a. a. s. 153. 
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Ännu ett stycke vidare kunna vi gå, om vi ersätta svärden 
eller rottingvidjorna med band. Enligt en färöisk beskrivning 
(av SvAso) på den s. k. »bandadansen»1  utfördes denna så: »Der 
staar nogle par paa gulvet i en rxkke, holdende et baand i 
baenderne imellem dem. Man synger ' da, er i bevxgelse, og 
under omkv2edet löber vexelviis under baandene». Till denna 
beskrivning hos SVABO fogar EL TIMREN en annan, sådan dansen 
ännu utföres å Färöarne: »Flere par stiller sig op bag hinanden , 
hvert par holder et af danserens kulörte strömpebaand mellan 
sig. Det forreste par vender sig om mod den övrige ra3kke, 
der holder baandene i vejret, for at parret kan danse under; 
naar parret er naaet igenem rxkken, stiller det sig op bag det 
bagerste par. Imidlertid er det andet par fulgt efter det förste 
og har taget opstilling bag dette, det tredje efter det andet par 
og saa fremdeles, saa at bilen, hvorunder der danses, stadigt skifter 
udseende, og det enkelte par snart danner et led af buen, snart 
selv danser under baandene. Til denne dands synges de goengse 
kvad og folkeviser». Det är tydligt, att vi här ingenting ha 
framför oss annat än en ännu mera 'förenklad bågdaus eller 
'Svärdsdans, närmast av samma typ som den finska hos Inberg. 

Men låtom oss tänka oss ännu en förenkling, i det också 
bandet försvinner ock ersättes helt enkelt av händerna. Ett 
norskt exempel må belysa den på så sätt uppkommande dansen. 
En folkvisdans av episkt innehåll handlande om »Ormen långe» 
bar från »Norske folkeviser I» (Norske folkeskrifter 8) upptagits 
bland sångdanser vid Skansens vårfäst 1904 ock sedan blivit all-
män i Sverige genom OTTO HELLGRENS »Sånglekar från Nääs» 
(Sth. 190(, nr 97). Utgångsställningen är här: »Parvis stor 
ring. Var ock en tager sin granne till vänster under armen 
ock fattar om hans tumme, varefter armarna böjas litet framåt-
uppåt. Alla vända sig halvt åt vänster, för rörelse medsols . . . 
utan att släppa sidokamraternas händer vrider sig försångaren 
medsols under sin upplyftade högra arm ock fortsätter sedan 
utanför ringen, dragande de andra efter sig. På så vis blir 
ringen avigvänd, d. v. s. de dansande komma alla att vända 
ryggen inåt ringen. När försångaren finner lämpligt, vrider han 
sig motsols tillbaka, så att ringen ånyo blir rättvänd». 

5 Jfr Ha. THUREN, Folkesangen paa Frerberne, Kbh. 1908, s. 52 f. 
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Det synes mig, som vi här nått bågdansens ock svärds-
dansens kärna. I den enkla ringdansen med omväxlande rätt-
ock avigvänd kedja har så småningom, efterhand som man velat 
göra bågen större, tillagts än band, än svärd, än käpp. Tu-
rerna ha därigenom blivit mångfaldigare, ock förbindelseledet 
har kunnat användas än till att höjas, än att sänkas för genom-
gång över eller under. 

Såsom våra anförda exempel ha visat, saknas vanligen ett 
ihamatiskt slutelement i de svärdsdanser, som i Tyskland, Schweiz,. 
Finland ock i viss mån även England bevarats till vår tid. 
Emellertid stå många svärdsdanser så nära en dramatisk hand-
ling som möjligt, i det att en fingerad strid upptages bland 
turerna. I England har ur denna strid mellan två av de dansande 
uppstått en helt ock hållet dramatisk scen med dödsmotiv. Tyd-
ligast framträder detta moment i Earsdon-svärdsdansen (Sharp 
s. 82-103),. Efter en sång, sjungen av ledaren, begynna två, 
att fäkta (nr 1 ock 2 av de 6 deltagarna), ända till en av dem 
sårad faller till m4rken. Ledaren (the captain eller Bessy> 
sjunger nu: 

An actor he is dead, 
And 'on the ground he's laid; 
We'll have to suffer kr it, 
Brave boys, I'm sore afraid. 

Nr 3 sjunger därefter: 
I'm sure, it's none of me, 
And neyer in my time; 
It's he that followed I, 
That did this bloody crime. 

Nr 4 fortsätter: 
0, now that he is dead 
And his body it is cold, 
We'll take him to the churchyard 
And bury him in the mould. 

Sedan ropas på en doktor, som kommer ock befaller den 
sårade att stiga upp. Den sårade reser sig nu upp, skakar sitt 
svärd, ock ledaren (nr 1) sjunger: 

1) I en svärdsdans från Northumberland uppträder en komisk figur, 
som vill störa dansen, ock därför dödas: Krause a. a, 8. 240. 
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Dance on, my bonny lads, 
I heard the landlord say, 
He would stand a gallon of beer, 
Before we go away. 

Här har således en hel liten handling uppstått i samband 
med svärdsdansen, på samma sätt som till den svenska svärds-
dansens del I, Il en mera krigisk del III tillagts jämte den 
dramatiska domstolsscenen, del IV. I likhet med den engelska 
är det en som hotas med döden (schlag tod allzumal!). Strids-. 
scenen mellan två i den engelska svärdsdansen har i den svenska 
blivit en domstolsscen med straff (vattenbegjutning eller dödande). 

I vad förhållande står nu denna senare dramatiska hand-
ling till de älsta beskrivna svärdsdanserna? Redan vår schwei-
ziska upptecknare betonade den genomgående fredliga form, vari 
den schweiziska svärdsdansen rörde sig i motsats till den gre-
kiska, som efterbildade en strid. I själva värket synas också 
de grekiska ock romerska svärdsdanserna ha uteslutande varit 
skenfäktningar under sång eller instrumental beledsagelse, av-
sedda att antingen ägga till strid eller utgöra en segerdans efter 
slutad strid. Dansen är således helt ock hållet mimisk. Under 
1400-talet omtalas åter svärdsdans, men nu oftast i förening 
med bågdans. Är det samma dans som grekernas ock romarnas? 
Frågan har blivit besvarad olika. K. MeLLENHOFF söker be-
visa, att det är den gamla klassiska dansen som fortlevat genom 
medeltiden ock från landet kommit in i städerna, där hant-
värksskråna särskilt odlat den,. Gent emot denna uppfattning 
hävdar KARL HELDMANN 2  den meningen, att reformationstidens 
svärdsdans ej har mer än namnet gemensam med den antika. 
Han fastslår, att under hela medeltiden ingen svärdsdans någon-
städes omtalas, ock först 1487 nämnes dansen för första gången, 
i det att rådet i Köln då förbjöd dans med svärd ock bågar (s. 

Cher den Schwerttanz. Festgaben f. G. Homeyer, Berlin 1871. 
S. 107-147: »Der schwerttanz, wie er seit dem 15. jahrhundert in 
fast allen germanischen ländern getanzt wurde, ist nach allen merkmalen 
mit dem von Tacitus beschriebenen so sehr derselbe, dass wir, obgleich 
nachrichten fiber ihn fiir einen zeitraum von melir als dreizehn jahrhun-
derten fehlen, eine ununterbrochene ilberlieferung von der urzeit bis 
auf die gegenwart fär ihn annehmen milssen.» 

Mittelalterliche volksspiele in den thiiringisch- sächsischen landen. 
Halle 1908. 
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29). Från 1500-talet äro notiserna synnerligen många. HELDMANN 
sluter härav, att den under 1400-talet ånyo uppträdande svärds-
dansen är en på litterär väg uppkommen förnyelse, gjord av 
bildade män, vilka direkt velat, med den gamla antika som 
mönster, skapa en modern konstdans. 

Denna nya reformationstidens svärdsdans omtalas oftast i sam- ) 
band med bågdans, ock den synes därför av de förut citerade be-
skrivningarna att dömma ej från begynnelsen ha haft en dra-
matisk sluthandling. Del IV i den svenska svärdsdansen kan 
således ej från början ha tillhört den nya, reformationstidens 
svärdsdans, ock någon historisk sidotradition från urälsta tider 
kan det naturligtvis ännu mindre vara tal om, då täxten är 
genomgående kulturell. Den enda möjligheten blir då att tänka 
sig ett senare gjort tillägg till den ursprungligen av bågdansens 
huvudelement bestående svärdsdansen. 

Ur reformationstidens svärdsdans' eget väsen kan detta tillägg 
ej ha uppstått, då svärdsdansen överallt i beskrivningar är en 
figurdans med ringdansen som kärna. Tillägget har efter all 
sannolikhet uppkommit genom en invärkan utifrån. De allra 
flästa källorna betona, att svärdsdansen utfördes på våren, 
antingen vid fastlag, midfastan, påsk eller valborgsdagen. Det 
ligger då närmast att antaga en överföring av en annan vårdans' 
element till svärdsdansen. OLAUS MAGNI omtalar åtminstone tre 
vårbruk, som torde kunna föras hit. Det ena är striden mellan 
majgreven ock vintergreven (lib. XV, kap. 8-9). Två skaror med 
var sin anförare ock följeslagare strida emot varandra, varvid 
den ena, representerande vintern, besegras ock »dödas». Det 
andra, som förlägges till fastlagen, utgör en tävlingsstrid mellan 
två båtar (lib. XV, kap. 22). På två plankor i bakstammen 
stodo de stridande. Båtarna fördes av roddarna mot varandra. 
De båda kämparna sökte vid sammanstötningen av båtarna 
träffa varandra ock kasta varandra över ända. Den besegrade 
störtade i vattnet. Denna vattenstrid var under 1600- ock 1700-
talet vida spridd även i Tyskland ock Danmark'. Slutligen om-
talar OLAUS MAGNI även en strid förste maj mellan ynglingar 
ock jungfrur, där båda söka överbjuda varandra i skildringen 
av motpartens fel ock svagheter (lib. XVI, kap. 21). Vid första 

TROBLS-LUND, Dagligt liv i Norden. Illustr. udg. VII; s. 119. 
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påseendet synes väl detta bruk knappast ha någon berörings-
punkt med den svenska svärdsdansens slutpartier. Emellertid 
återfinnes den av OLAUS MAGNI beskrivna tävlingssången mellan 
ynglingar ock jungfrur i Tyskland, ock en källa från 1630' 
omtalar, att »das junge volck umb den sommer mit singen zu-
stritte, vnd mit leydlichen stichworte sich vexirete, wiewol es 
nicht jederzeit ohne zorn vnd andere abgelauffen». En norsk 
sång av samma form ock innehåll som den tyska hos BÖHME 
(Liederhort nr 1072) finnes i »Norske folkeviser I» (Norske folke-
skrifter 8), varifrån den till svenska överförts i översättning av 
E. A. KARLFELDT till Sängdanserna vid Skansens vårfäst 1904 
ock i 0. HELLGRENS Sånglekar från Nääs nr 100. Denna norska 
sång, som helt ock hållet har samma karakter som den tyska, 
har troligen kommit till Norge från Tyskland. Utförandet är 
emellertid härvid särdeles intressant, i det att en regelrätt båg-
dans par om par utförts till denna täxt. Bär ha vi således 
ett direkt exempel på att en bågdans haft till täxt en strids-
visa, som av BÖHME betecknas som en efterbildning av tävlings-
striden mellan sommar ock vinter. 

Slutligen kan till dessa bruk läggas de överallt i germanska 
länder spridda vårbruken att utkläda en strådocka, som kastades 
i vatten, eller att smycka en person, som själv kastades i vattnet 
ock sedan togs upp. 

Sammanföra vi nu dessa vårbruk, alla innehållande strider, 
där en person besegras eller »dödas», begjutes med vatten eller 
doppas ned i vatten m. m., med den svenska svärdsdansen, så 
framträder tydligt en inre samhörighet dem emellan. 

Jag vill härför såsom min uppfattning om svärdsdansens 
utvecklingshistoria, vunnen ur det förhandenvarande historiska 
materialet, framställa följande: 

Under 1400-talet har i Tyskland skapats en svärdsdans ur 
följande grundelement: en ringdans med omväxlande inåt- ock 
utåtvänd kedja har försetts med band eller käppar eller svärd, 
varur vissa bestämda huvudfigurer med kringvridning under 
upplyftad båge eller genomgång ur nedsänkt uppstått. Till 
dessa primärfigurer har fogats en centralfigur, »rosen»; därigenom 
har dansen fått en huvudpunkt, varifrån den som krigisk dans 

1) Cit. hos Fr. M. BÖHME, Deutscher liederhort III, s. 19. 
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kunnat utveckla sig vidare. Dansen, som begynt lugnt, har 
slutat livlig ock med häftiga rörelser under starkt buller ock 
vapenbrak. På denna krigiska ståndpunkt kombineras dansen 
med någon av de vid vårfåster brukliga stridsspelen, ock en 
domstolsscen införes med dömmande till döden eller vattenbe-
gjutning. Den gamla lugna svärdsdansen från 1400-talet lever 
kvar som bågdans i finska skolor till 20:e seklets gryning, utförd 
på ungefär samma sätt som den nordengelska svärdsdansen. 
På engelsk ock tysk botten kombineras svärdsdansen tidigt med 
en stridsscen av dramatisk karakter, på samma gång som den 
åtminstone i Tyskland visar tecken till att vid sig fästa andra 
av vårfästernas danser, t. ex. lanterndansen. Såväl i Tyskland 
som England inför man även en lustig person (narr, ofta svärtad), 
ock dansen får på så sätt ännu mera dramatiskt liv, på samma 
gång den därmed ock långsamt övergår i sidoformer. Ju mera 
det dramatiska på detta sätt får träda i förgrunden, dess längre 
bort kommer svärdsdansen från sin gamla karakter 1. 

Den svenska svärdsdansen från 1600-talet står mitt i denna 
utveckling. Den gamla svärdsdansen med centralfiguren »rosen› 
är bevarad, men ett dramatiskt livfullare parti (del III) av 
krigisk art har jämte en domstolsscen (del IV) med fingerad 
vattenbegjutning tillagts. Alla övriga dramatiska bimotiv saknas 
emellertid, ock dansens karakter att vara svärdsdans ock båg-
dans är därmed bevarad. 

1) Såväl C. 32 SHARP, a. a. s. 35 m. fl. st., som A. CZERWINSK/, 
Geschichte der tanzkunst, Lpzg 1862, s. 216 If. (jfr även Miillenholf 
a. a. ock Krause a. a. s. 240 f.) sammanställa svärdsdansen med de 
dramatiskt livfulla »morris-dances» (morisca). Svärdsdansen visar också just 
på engelsk botten de flästa utvecklingsformerna. 



De skilda versionerna av sagan 
»flykten från trollet». 

Av ANTTI AARNE, Helsingfors. 

Ynglingens flykt från trollet, jätten, djävulen eller någon 
annan ond varelse, i vars våld han har råkat, är i folksagornas 
brokiga mångfald ett av de allmännast förekommande motiven. 
Genom trollkonster befriar han sig från den efterjagande för-
följaren, som ofta finner sin död i kampen. I den mån jag har 
kunnat göra mig bekant med denna berättelse om flykten från 
trollet, är den mycket vanlig allestädes i den gamla världen, 
men har även vunnit spridning i Amerika. Hänvisningar till de 
amerikanska varianterna har jag fått ur doktor FEILBERGS rik-
haltiga materialförteckning, ehuru jag icke har haft tillfälle att 
närmare stifta bekantskap med nämnda varianters beskaffenhet. 

Vid bearbetningen av den nyligen utkomna typkatalogen 
över folksagorna' gav bestämmandet av denna sagas skilda 
versioner mig mycken möda. I typkatalogen, sådan den nu är, 
representeras sagan av två huvudtyper, nummer 313 ock 314, 
av vilka den föregående sönderfaller i tre undertyper. De syn-
punkter, som jag vid bestämmandet av sagans typer har tagit 
i betraktande, skola i det följande med några ord beskrivas. 

Om frågan endast gällde flyktens beskaffenhet, så skulle 
saken lätt kunna förklaras, ty av själva flykten finnas blott två 
versioner. I den ena räddar ynglingen sig undan sin förföljare 
med tilljälp av några trollföremål, av vilka, i detsamma han 

1) ANTTI AARNE, Verzeichnis der märchentypen, Hels. 1910 (=-- PF. 
Commun. 3). 
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kastar dem ifrån sig, uppstå ett ovanligt stort bärg, en skog ock 
en sjö. De uppkomna hindren fördröja förföljarens framfart, 
ock i sjön drunknar han vanligtvis, då han börjar att dricka den 
tom. I den andra versionen förvandla sagans jälte ock hans 
följeslagare sig till vissa föremål: en kyrka ock en präst, en sjö 
ock en anka, en ros m. m., vilka förföljaren icke känner, ock 
på det sättet slippa de lyckligt undan. Men med ledning härav 
kan man icke bestämma typer. I sagan talas nämligan icke 
endast om flykten, utan till densamma ansluta sig också andra 
episoder, som tillsammans bilda en längre berättelse, i vilken 
flykten utgör centrum. Vid bestämmandet av typer bör man taga 
i betraktande berättelserna i deras helhet, men vartdera slaget 
av flykt kan förekomma i en ock samma berättelsetyp. Om 
typerna berodde av flyktens beskaffenhet, skulle varianterna av 
samma berättelse således i katalogen komma på skilda ställen. 
Det har visat sig vara det mäst praktiska att göra sagans huvud-
typer beroende därav, vem som är jältens medjälpare på flykten. 
Han har nämligen alltid en medjälpare, som han får tacka för 
resans lyckliga utgång. Denna i trollkonster kunniga med-
jälpare är än en häst, än en flicka, som även har råkat i trollets 
våld ock flyr tillsammans med ynglingen. Den förstnämnda 
versionen har i typkatalogen nummer 314, den senare 313. I 
S. Grundtvigs register, som omfattar de danska sagorna, mot-
svaras dessa nummer av 8 Ä ock 27. Grundtvigs nr 28 ansluter 
sig även närmast till typkatalogens 313. Härmed vill jag inga-
lunda säga, att trollföremålen ock förvandlingen till olika ting 
icke kunde ursprungligen höra samman med en bestämd med-
jälpare, en häst eller flicka. Vid betraktandet av de varianter, 
över vilka jag har att disponera, kommer man även till den 
uppfattningen, att trollföremålen ock hästen ursprungligen hava 
hört samman ock ävenså förvandlingen ock flickan. Dessa frågor 
få genom en i detalj gående forskning sin närmare förklaring. 

Sedan vi sålunda redogjort för sagans huvudtyper, uppstår 
frågan 'om undertyperna. 

Vad den sagoformen beträffar, i vilken medjälparen utgöres 
av en häst, kallas den ibland även »sagan om den guldhårige 
ynglingen». Berättelsen börjar nämligen ofta så, att ynglingen, 
sedan han råkat i trollets våld, på hästens tillrådan går in i 
ett förbjudet rum, ock genom att doppa sitt huvud 1 ett kärl 
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fyllt med blod får han sitt hår förgyllt. Då de sedan lyckligt 
fulländat sin flykt, träder ynglingen i tjänst hos en konung, 
besegrar red tilljälp av sin häst ock ett trollsvärd, som han 
har tagit av trollet, konungens fiender ock får äntligen prin-
sessan till maka. Hästen, vars hals han skär av, förvandlar sig 
till en konungason. Jämte denna version finnes det ännu va-
rianter, i vilka det gyllene håret ock de efter flykten följande 
slutödena saknas. Av dessa ämnade jag först bilda en undertyp 
till nr 314, men sedan jag lärt närmare känna varianterna, 
kom jag till den uppfattning, att det inte här kan vara fråga 
om en särskild sagoform, utan att de äro fördärvade varianter 
av den i det föregående framställda längre berättelsen om den 
guldhårige ynglingen. Därför ansåg jag det bäst att bibehålla 
alla de varianter, i vilka hästen förekommer, som en enda 
odelad typ. 

I den sagoform, i vilken flickan är ynglingens medjälparei  
följer efter den lyckade flykten ofta en berättelse om den för-
glömda fästmön. Då flyktingarna anlänt till närheten av ko-
nungens slott, gossens hem, går han först ensam till sina för-
äldrar ock lovar snart komma efter fästmön, som blivit kvar 
för att vänta på honom. Men moderns kyss, som flickan varnat 
honom för, värkar, att han glömmer hänne. Han väljer en ny 
fästmö, ock brölloppet stundar. Men flickan, som blivit tjänarinna 
vid hovet, får på brölloppet tillfälle att påminna prinsen om hans 
plikter mot den förglömda fästmön. Han återfår sitt minne, ock 
den gamla fästmön intar den nyas plats. 

Denna version är den tredje undertypen (C) i nr 313. 
Jämte denna har hos finnarna utbrett sig en annan, vilken kunde 
kallas »det förbjudna skrinet». I början av sagan förtäljes här 
nämligen om ett trollskrin, som Alten vanligtvis får till be-
löning för sin godhet mot en fågel. Ur skrinet uppstår ett slott 
med alla dess tillhörigheter. Som fortsättning följer berättelsen 
om den åt djävulen lovade ynglingen samt hans ock flickans 
flykt. Huru vitt utbredd denna version är, kan jag icke nu säga. 
I Grundtvigs samlingar har jag icke påträffat dån, men hos 
finnarna hava mera än trättio varianter blivit upptecknade, till 
största delen i östra Finland ock hos karelerna på den ryska 
sidan i guvernementen Archangelsk ock Olonets. Möjligtvis 
har den spritt sig i Ryssland. 1 alla fall är formen så stadgad, 
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att jag ansett nödvändigt att för den bilda en undertyp till nr 
313. Den är betecknad med bokstaven B. 

Men av sagoformen »flickan som medjälpare» finns i kata-
logen ännu en tredje undertyp A, till vilken kunde hänföras 
alla sådana varianter, som icke höra till någon annan undertyp. 
Inom det område, som jag vid avfattandet av typkatalogen när-
mast har hållit för ögonen, anträffas nämligen även varianter, 
i vilka den förglömda fästmön ock det förbjudna skrinet icke 
förekomma. Ofta berättas i dem endast om den åt djävulen 
lovade ynglingen ock flykten. De kunna naturligtvis ibland 
vara förkortningar av undertyperna B ock C, men då det i detta 
fall är svårt att bestämma, till vilken av dessa varianten i olika 
fall bör räknas, har en särskild undertyp varit behövlig. Den 
motsvaras närmast av Grundtvigs nr 28. 

På detta sätt ha typkatalogens nr 313 ock 314 uppstått, 
ock medan jag genomgått alla på det finska området gjorda 
uppteckningar, vilka innehålla några hundra varianter av sagan 
om flykten från trollet, hava alla dessa kunnat införas i kata-
logen. Då katalogen användes inom ett vidsträcktare område, 
blir, det kanske nödvändigt att tillöka undertypernas antal. Av 
sådana vitt ock allmänt kända sagomotiv som flykten från 
trollet bildas lätt nya sammansättningar, vilka ibland kunna 
vinna även en större spridning. 



50-111091 FäsUkrift till II. F. Feilberg. 





1. Parties introductoires. 

L'ethnologie de la Scandinavie, essai d'orientation. Par 
J. A. LUNDELL (professeur de langues slaves å 
versite d'Upsal). P. 9-32. 
Les debuts de notre science datent du moyen åge: les 

premiers noms sont Saxon le « gram mairien » et Snorre Stur-
leson ; la renaissance presente deux noms rernarquables: 
Olaus Magni (« De gentibus septentrionalibus») et Anders Vedel 
(chansons populaires). Le 17e  siåcle, epope de grandeur pour 
la Suåde, se caracterise aussi par un vif intern pour Phistoire 
et les antiquites (ler antiquaire officiel en Suåde, l'Atlantica 
de Rudbeck, recherches d'antiquites demandees aux cures en 
Danemark). Le 18e  siåcle, domine par une philosophie mate-
rialiste et par des interåts purement pratiques, a vu publier 
cependant les voyages admirables de Linne et toute une serie 
d'ouvrages topographiques trås meritoires, dans lesquels les 
moeurs et les traditions du peuple tiennent une grande place. 
Au 19e siåcle la nouvelle renaissance nationale, le mouvement 
romantique a fait attribuer une valeur incomparable å tout ce 
qui touchait les origines, rhistoire et l'esprit de la « nation': 
dejå le commencement de ce siåcle voit naltre les nouvelles 
sciences: histoire de la litterature, histoire de l'art, histoire 
du droit, la linguistique comparåe, l'archeologie prehistorique; 
les traditions mythiques, contes et chansons populaires, les 
patois sont notås, publies, interpretes (Rääf et A. A. Afze-
ljus, Hylten-Cavallius, les fråres Save, Molbech, Asbjörnsen, 
Landstad, Aasen etc.). A mesure que les materiaux croissent, 
les methodes se developpent et se differencient, de nouvelles 
sciences speciales se d et ach ent: Parcheologie, la linguistique 
etc., pour poursuivre chacune son but special. La linguistique 
entre en contact intime avec la physiologie et la psychologik, 
et retude des patois est reconnue fondamentale pour cette 
science. L'ecole « anthropologique » (Bastian, Tylor, A. Lang) 
et les nouvelles recherches detaillees contrölent et reforment 
les theories, jettent de nouvelles lumiåres sur l'origine et le 
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developpement des traditions et de la poesie populaires. Les 
sciences relatives aux traditions mythiques, aux contes, aux 
chansons populaires sont entiårement refondues par des savants 
comme Sv. Grundtvig, K. Krohn, Ax. Olrik. Pour Vande 
de la civilisation materielle du peuple, la ereation de «Nordiska 
museet » å Stockholm, creation de Artur Hazelius, fait epoque. 

Dås l'åge de pierre (au moins dås l'åge du silex poli) la 
Scandinavie est habitee par la mkme race indo-europeenne, 
germanique. La civilisation materielle et spirituelle de cette 
race, de nos ancåtres, a en ses destinees vanables, s'est deve. 
loppee peu å peu, par ses forces interieures et par des influ-
ences issues d'autres civilisations. Cependant, cette civilisation 
des peuples scandinaves etait jusque vers la fln du moyen åge, 
quant au traits essentiels, fondamentaux, uniforme, co mm une 
å tous. Dås l'epoque de l'humanisme et de la renaissance, 
elle se fend en deux: une culture traditionnelle, datant 
des temps les plus reeules, retrempee par le christianisme et 
certaines influences orientales pii l'accompagnaient, culture 
nationale des masses, des eouches inferieures du peuple; une 
autre culture des gens erudits, dont les elements prepon-
derants sont d'un cöte les reminiscences reviviflees des cultures 
« elassiques » (grecque et romaine), de l'autre, les nouvelles 
decouvertes, la nouvelle science qui peu å peu transforme les 
vues generales de l'homme sur le monde materiel et spirituel 
et sur lui-måme, ses origines et ses destinees. Cette dualite 
de culture est caracteristique encore pour les debuts du 19e 
siåele, et ee n'est que vers la fin de ce siåele que, gråce aux in-
novations dans le domaine de la politique agraire, de Penseig-
nement primaire, gråce aux journaux, aux communications 
facilitees, aux progrås immenses de Pindustrie moderne, les 
deux eourants se fondent de plus en plus ensemble. C'est 
done cette culture traditionnelle populaire de trois siåe-
les qui est l'objet principal de notre' science. Cette 
science nous fait connaitre en måne temps des traces remar-
quables d'une culture primitive, datant de l'enfance de l'huma-
nité, å comparer avec la culture primitive survivant eneore 
dans toute son etendue chez des peuplades de culture attardee 
d'autres parties du monde. 

Notre science — prise au sens restreint explique ci-dessus — 
eomprend les branches suivantes, representant, par Petendue 
de leur domaine et par les methodes differentes propres å alles, 
chacune toute une nouvelle science. 

Danthropologie somatique et Phistoire de la coloni-
sation. 

La dialectologie, partie integrante de la linguistique 
scandinave. 
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En &Ade on s'est occupe, depuis une dizaine d'annees, å 
recueillir des materiaux pour une carte detaillee des dialectes: 
recherches dialectales topographiques. Pour chaque 
paroisse la prononciation d'une petite collection de mots et de 
formes (»typordlista») est notee le plus exactement possible, å 
l'aide d'un alphabet phonetique: on aura ainsi une esquisse 
de la phonologie et de la flexion de chaque paroisse. En meme 
temps sont notes des echantillons-textes: contes, recits et hi-
stoires de toute sorte, et des materiaux pour le dictionnaire. 
Le travail est execute å la rågle par des etudiants, prepares 
pour le travail par un cours d'instruction speeiale. En Dane-
mark, un atlas dialectologique est en train entre publie par 

Kristensen et Bennike. Un spe/vi des dialectes de la 
Norvåge est donne pai Am. Larsen. Le premier aper9u ge-
neral des dialectes scandinaves fut donnö en 1881 par Lun-
dell. Il les distribua en einq grands groupes: 1) dialectes de 
Gotland; 2) dialectes du nord (Estland, Finland, nord de la 
Suåde, est oh la Norvåge); 3) dialectes de l'ouest (la Norvåge 
å l'ouest des Langfields); 4) dialectes du centre (la Suåde cen-
trale); 5) dialectes du sud. (le sud de la Suåde et le Dane-
mark). La Suåde est trås riche en monographies detaillees, 
traitant chacune une province, un district (»härad») ou une 
paroisse. L'ouvrage le plus remarquable de ces derniers temps 
c'est le grand clictionnaire des dialectes du Jylland de Feil-
berg, vraie encyclopedie illustrant tous les cötes de la vie 
exterieure et•  interieure du peuple. 

En Norvåge et en Suåde des recherches systematiques des 
n oms de li eux sont faites ån frais du gouvernement, trås im-
portantes egalement pour la linguistique et pour l'histoire de 
la colonsation. 

L'ethnographie materielle comprend la chasse et la 
Oche, l'agriculture (et l'elevage du betail), Phorticulture, 
et la noarriture; malers et communications (commerce); 
puis båtiments, arts décoratifs, vftement. Les objets ma-
teriels de ces sciences sont recueillis dans les musees centraux 
(le plus riehe est »Nordiska museet» å Stockholm) et provin-
cia,ux. Un riche fonds de moeurs et de traditions orales se 
rapportent å la vie materielle. 

L'ahologie traite des moeurs et coutumes du peuple. 
Une partie de ces moeurs et coutumes se rapportent aux 
differentes saisons de l'annee (nog päque, solstices etc.); une 
autre partie aux grands faits de la vie individuelle: naissance, 
enfance, fianailles, mariage, mort. Les croyances populaires 
renferment des restes d'une religion primitive (etres invisibles, 
incarnations des forces de la nature) et d'une psychologie 
aussi primitive (mara, varulv, revenants) — parties theoretiques; 
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et la magie — partie pratique;.puis des ålåments primitifs 
des sciences ordinatres: une botamque populaire, une zoologie 
populaire, observations måtåorologiques, des notions gåographi-
ques, åthnographiques, linguistiques, des traditions historiques. 
Les råcits et lågendes mythiques et historiques (suåd. sägen, 
dan. sagn, all. sage) sont de ce domaine. — Les plus riches 
colleetions de croyances et lågendes sont faites par Rääf, 
Hyltån-Cavallius, Asbjörnsen, Thiele, E. T. Kristensen, Arnason. 

Les diet ons (»ordstäv»), caractårisås par l'addition « dit 
un tel »' sont des restes de råcits oubliås. 

Les proverbes repråsentent la philosophie du peuple, 
fruits de son expårience et de ses måditations (grandes collec-
tions de Grabb, E. T. Kristensen, Mau etc.). 

Les devinettes, autrefois science secråte, åsotårique, 
servent å pråsent plutt de divertissement (la plus grande 
collection, eelle de Arnason, est faite en Islande). 

La p oåsi e populaire, pris au sens le plus large, 
renferme les contes, les jeux, la danse, la chanson populaire 
et la musique — originairement å Påtat primitif ums, unis 
eneore aux moeurs et croyances. Ce qui distingue, de notre 
temps — c'est-å-dire å Påpoque qui fait l'objet spåcial de notre 
science, savoir les 16-19 siåeles — c'est que les croyances et 
les lågendes sont vraies, tandis que le conte et la chanson 
repråsentent la poåsie au sens moderne de ce mot (produits 
d'art). 

Parmi les produits prosaYques de cette poåsie il y a les 
contes, de tradition orale, d'anmenne origine et les livres popu-
laires, « nouvelles » datant surtout du temps de la renaissance, 
råpandues sous forme de petites brochures imprimåes. Parmi 
les contes les genres principaux sont d'un cöté le conte 
d'enchantement, de rautre les contes gais, auquels se 
rattachent les an e e d otes. Il y a de grandes collections de 
contes faites par Hyltå,n-Cavallius, Asbjörnsen, E. T. Kristensen, 
Bondeson, Djurklou, Åberg, Allardt, Perklån et d'autres. Der-
niårement les types de contes que ron a trouvås en Scandinavie, 
ont åtå eataloguås par Svend Grundtvig et Hackman. Quant 
å Porigine et aux migrations des contes, les thåories de J. 
Grimm et de Benfey sont dåjå vieillies. Les recherches mo-
dernes scandinaves — M. K. Kran å la tåte — poursuivent 
plutöt les idåes de råcole anthropologique: des contes peuvent 
nattre partout, il faut åtudier chaque conte ou måme chaque 
ålåment de conte en soi pour trouver son origine, ses diverses 
combinaisons, ses voies de migration. 

Les ehansons populaires les plus primitives sont les 
c hansons de travail (dont traite M. Bucher: Rhythmus u. 
arbeit), les verselets des bergers, les berceuses et les 
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petites poesies lyriques, dont les s chn a dahiip fl allemands 
et les coplas espagnoles peuvent servir de specimens (les 
restes scandinaves de cette poesie ont ete etudies par Steffen). 
Les chansons populaires les plus connues et etudiees sont les 
b a llad es, d'origine probablement francaise (« carole »). Au 
moyen åge, dås le 136 siåcle on les a chantees en dansant 
sur les bourgs des gentilhommes. Dås le 166  siåcle elles 
n'accompagnent guåre plus la danse; dås le 176  sikle elles 
descendent au peuple. La collection centrale, epochale, modåle 
est celle de S. Grundtvig (aprås sa mort continuee par Olrik). 

D'une dramatique populaire il y a peu de traces vivan- 
tes en Scandinavie. 

Genres principaux des jeux: jeux å chant, c'est å dire 
mots, melodik et mouvement unis; jeux d'esprit; jeux de 
force ou d'agilite. Plusieurs jeux rappellent les moeurs d'une 
civilisation primitive, remontent å Vantiquite la plus reculee. 
Grandes collections de Daviösson, Stoylen, Nordlander, Lampa, 
E. T. Kristensen. 

Il y a une grande quantite de danses populaires, trås 
variees; plusieurs d'entre elles trås compliquees, souvent d'une 
agilite et d'une beaute ravissantes. La danse est conduite par le 
violon, par la vielle, par la clarinette ou d'autres instruments. 
L'ancienne ronde ou carole, conduite par le chant d'anciennes 
ballades, a survecu jusqu'å nos jours parmi les habitants des 
Färö's. 

Les peuples scandinaves possådent un riche tresor de 
melodies d'une beaute originale trås remarquable. On a 
dejå recueilli par milliers de ces melodies. Jusqu'ici, en les 
notant, on les a souvent refaites plus ou moins d'aprås les 
rågles de la musique moderne. Ce n'est que de notre temps 
que l'on se propose de les conserver precisement comme elles 
sont executees par le paysan, le forgeron etc. (å l'audition 
ou å l'aide du phonographe). En Suåde il y a une commission 
speciale chargee de noter et faire publier les mgodies popu-
laires (il y de grandes collections dejå publiees par Andersson, 
K. P. Lefeler, Fredin). 

Voilå un essai de classification ou de syståme de notre 
science; en meme temps une sorte d'inventaire de cette vie, 
qui est Vobjet de nos etudes. En comparant le syståme dolme 
ci-dessus, on le trouvera peut-are plus complet que d'autres 
proposes jusqu'ici (v. un apercu d'autres syståmes pp. 28-30). 

Quant aux traditions orales, il vaut le mieux les rendre 
— en les notant — sons une forme qui se rapproche le plus 
possible du parler local. On peut les reproduire å l'aide du 
phonographe (ou du grammophone); å l'aide d'un alphabet specia- 
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lemant inventå pour ce but (en Suåde et Finlande Falphabet 
dialectal de M. Lundell a åtå gånåralement adoptå par tous); 
å l'aide d'un alphabet moins exact (« grosse notation »); ou 
bien, enfin, on se sert des formes de la lang» littéraire en 
gardant les mots et les tournures de phrase du peuple. 

Compte rendu de « Dansk folkemindesamling », Collection 
centrale de traditions populaires å Copenhague. P. 
470-488. 
1. Demande de IM. Feilberg et Olrik, adressåe au 

Ministåre de Pinstruction publique: on propose d'installer å 
la Bibliothåque royale une collection centrale de traditions 
orales. La collection fera partie de la bibliothåque, mais jouira 
d'une certaine indåpendance, aura son directeur et son propre 
budget allouå par la cliåte. 

2. Instruetion pour le directeur de la collection centrale 
de traditions orales, donnå par le dit ministåre le 22 dåc. 
1908. 

3. Table sommaire du contenu de la collection: 
Collection de Svend Grundtvig, renfermant aussi 

les collections de S. Grundtvig et J. Bloch relatives a,ux iles 
Färö (chansons, dictionnaire) et des matåriaux biographiques 
relatifs å S. Grundtvig et Mme Grundtvig. 

La nouvelle collection: 
1904: Traditions orales sur les oiseaux, recueillies par F. L. 

G-rundtvig. Collections de Jens Kamp. Noms de personnes. 
1906: Chansons, målodies, contes, croyances et lågendes, rimes, 

fåles populaires, la vie du peuple, images, dialectes, noms 
de personnes et de lieux; traditions suådoises, norvå-
giennes, fEeroennes, islandaises, d'autres pays; notices bio-
graphiques. 

1909-10 IVIiscellanea. 
Collections de E. T. Kristensen. 
Phonograrames (målodies danoises, faeroennes, esqui-

maux). 
4. Ordre topographique des contråes du Danemark. 

Chaque paroisse, canton (herred»), ville, gouvernement ou pro-
vince a son chiffre, par ex. 1 le Danemark, 2 l'ile de Sjelland, 
3 Copenhague, 4 Gouvernement de Fredriksborg, 2 0Holbo 
(« herred »), 21 Esbonderup (paroisse), 107 Gouvernement de 
Copenhague, 4000 bohåmiens, 4100 juifs. 
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Le probleme du Vinland. Par ALEX. BUGGE (professeur 
å l'universite de Christiania). P. 226-236. 
Contribution å la discussion provoquee par les nouvelles 

theories de Fridtjof Nansen sur le Vinland et la decouverte 
de l'Amerique cf. compte rendu des discussions de la Societe 
des sciences de Christiania 1910 p. 48 et suiv. et  le livre de 
M. Nansen « Nord i taakeheimen ». 

2. La vie du peuple en general. 

Hanns au milieu du 19 sieele. Par C. M. C. KVOLS-
GAAHD (professeur å Ptcole normale sup, de Ranum). P. 
145-158. 
L'auteur, qui a grandi au nord du Jylland, dans la presqu'ile 

de Hannws, entre Vendsyssel et Ty, rend compte des impres-
sions que recevait un jeune paysan il y a cinquante ans: la 
vie multiple de la nature qu'il observait; les divers travaux 
qui lui devenaient familiers; les marches auxquels il assistait; 
la guerre contre les Prussiens en 1864; les nombreux visiteurs; 
contes et superstitions; psaumes et cantiques, vieilles chansons 
et rimes; premiåres connaissances de la poesie littéraire; un 
poete campagnard; Pkole, la lecture edifiante, amusante, 
l'histoire. 

3. La Langue. 

Les apico-gingivales du suedois-finlandais. Par H. BERG-
ROTH (leeteur l'universite de Helsingfors). P. 237-241. 
Dans la revue « Svenska landsmål» de 1907, M. J. SAEIL-

GREN a cite le fait qu'au sud de la Suede les consonnes d et n, 
ainsi que 11, dans la plus grande partie du pays, sont des apico-
gingivales, c.-å.-d. se forment par le contact de l'avant de la 
langue contre la limite entre la gencive et les dents de devant 
superieures. L'auteur fait observer que dans le suedois fin-
landais ces consonnes se forment de la meme maniere et accepte 
le projet de M. Sahlgren d'employer dans la transcription 
phonetique de textes suedois des signes speciaux pour ces 
apico-gingivales qui, jusqu'ici, n'ont pas ete assez observees 
par les linguistes. 
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Les dialeetes. 

Sur la limite geographique entre les dialeetes centrales 
et meridionales de la Scandinavie. Par J. A. LUN-
DELL (professeur å l'universite d'Upsal). P. 255-264. 
La limite est une des plus importantes du domaine de 

ces dialectes. On sait depuis longtemps qu'elle passe par la pro-
vince de Småland, en sortant quelques km. au nord de Kalmar, 
puis montant vers le nord-ouest pour couper enfin les parties 
sept. du Halland. La marche exaete de la limite, eependant, 
n'est pas connue; on ne sait pas non plus comment les earac-
tåres constitutifs des deux groupes se rencontrent, sientremelent, 
ou se suceåäent sur la limite geographique (largeur et consti-
tution de la bande limitante). Au nord de la limite r apieal, 

cacuminal, v dentilabial, voyelles simples pour ö å; mjölka 
taka au fem. sing. et  neutr. plur., hästa flekkera au plur. def. 
masc. et  fem.; — au sud rt, dorsal fricatif et 1 ordinaire seuls, 
hawe, twätta (pour hage, tvätta), bein bain boin etc. pour ben, 
stau pour stå; mjölken taken, hästarna flekkerna. 

Afin de connattre mieux cette limite Pauteur a envoyé aux 
personnes eompetentes une serie de questions touchant les 
caractåres distinctifs des deux groupes. Dans Partiele il rend 
compte des reponses reQues. Bien que les reponses eclaireissent 
richement la situation actuelle, elles ne suffisent pas pour 
dresser sur la earte la limite assez compliquee, et l'auteur se 
propose de reprendre le suj et aprås s'e'tre informe par une 
seconde serie de questions sur les points restes obscurs. 

L'histoire des femmes imbeciles. Specimen du patois 
de l'Ostrogothie centrale, communique par G. DANELL 
(professeur å l'Ecole normale de Gotembourg). P. 250- 
254. 
Specimen du parler d'une des regions les molns eonnues 

par rapport aux patois suedois. La eommune de Västerlösa, du 
patois de laquelle nous avons ici un exemple, est situee å la 
frontiåre entre les regions d'e et d'ä du dialecte en question. 
L'a final de la langue nationale est remplace, chez les vieux 
par un ä (a, ce), chez les jeunes par un e (a). Dans ce speci-
men, c'est a qui est employ. 

Les anciennes formes en r du nom. mase. sing. des adjec-
tifs, qui, dans ce patois, sont representees par les formes en 
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-ar apres une voyelle longue, il y a aussi l'r seul: grar, 
'gris, of. vs. grar, isl. grår), s'emploient maintenant irreguliåre-
ment å cöte des formes sans r, au masc. et  au fem. sing. 

Voici en peu de mots le eontenu de notre histoire. 
Une femme va å la ville vendre une vache et un coq. 

Son mani lui a dit de demander cent eouronnes pour la vache 
et une pour le coq. Elle en demande, au contraire, 100 pour 
le coq et 1 pour la vache, ,yend celle-ci et rentre, piteuse, å 
la maison. Le mari lui dit alors qu'il la quittera et ne 
reviendra qu'aprås avoir trouve trois autres femmes aussi 
imbeeiles. En chemin, il rencontre d'abord une femme qui 
veut faire entrer le soleil dans sa maison nouvellement båtie 
en l'apportant dans un tamis; puis une qui avait cousu une 
chemise pour son mani, majs, ayant oublie d'y faire un tron 
pour la tete, voulait la pereer en frappant dessus; enfin une 
troisiåme qui eroit que le voyageur vient du eiel, « Himmel-
rike », quand il se dit de Ringerike, et qui vent envoyer par 
lui des friandises å son mani defunt. 

Formules de salutation en Vestrogothie. Par SVEN LAMPA 
(professeur agrege de traditions pop. å l'universite d'Up- 
sal). P. 242-249. 
Les pronoms eorrespondant å « vous » n'etaient que deux: 

du pour s'adresser å un interlocuteur jeune ou inferieur, I en 
parlant aux vieillards et aux superieurs. Le maitre et la mait-
resse etaient en general appeles påre et mem. On sait qu'au 
18e siåele, les paysans se servaient de titres lourds et cere-
monieux en adressant la parole aux personnes d'un rang eleve; 
plusieurs titres d'origine etrangåre (franeaise) s'etaient alors 
introduits. 

Les anciennes salutations avaient un caractåre religieux: 
Gudsfred [(que la) paix de Dien (soit avec vous)], Gusönner 
(c.-å.-d. 'Gud signe er', Dieu vous benisse). Plus tand les 
salutations se rapportaient aux heures de la journee. 

Quand on se rencontrait ou qu'on se separait, le salut etait 
en general un mer ci. La conversation debutait par des phrases 
peu variees sur Petat de la sauté, avec l'invitation å s'app r °-
cher et å s' as seo ir. Au depart, on offrait la goutte, main-
tenant e'est ordinairement le café. 

A l'occasion, il y avait les felicitations aux noces, les 
souhaits de bonne annee, les toasts et « priåres », souvent 
versifies, d'une forme stereotypee. 
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Apergu des patois danois, dispose en tableau d'expres-
sipns typiques. Par VALDEMAR BENNIEE (prof. å 
l'Ecole des hautes öttides pop. de Vallekilde, au Sjfell and). 
P. 128-136. 
Ainsi que dans la botanique on se sert d'un tableau des 

traits typiques pour döterminer l'espöce des plantes (p. ex. chez 
Rostrup, dans « La fiore du Danemark »), l'auteur se propose, en 
se rapportant aux eartes des patois danois, publiös par lui-
möme et M. Marius Kristensen, de donner quelques « cIefs » au 
moyen desquelles on pourra ötablir le lieu d'origine de toute 
personne parlant un patois. Il se sert depuis longtemps 
de son systöme. Le traitö est accompagnö d'un tableau em-
brassant le pays entier, divisö en 111 rögions, correspondant aux 
divers patois. Les questions å poser sont au nombre de 105. 

Likindi : ugn, leejn. Par F. DYRLIIND (docteur ås lettres, 
Copenhague). P. 143-144. 
Le mot icein (sobriquet, surnom dögradant) du patois 

seelandais provient de ugn vse. likindi (comparaison, ressem-
blance etc.). 

Rerniniscences scandinaves, surtout linguistiques, aux 
Orcades. Par JAKOB JAKOBSEN (Copenhague). P. 318- 
347. 
Les Orcades furent colonisöes par les Norvögiens peu 

prös å la möme öpoque que Shetland., plus töt que les Fwro 
et l'Islande. Majs avant l'invasion scandinave, des peuplades 
celtiques, surtout des Pictes, occupaient les Oroades et Shet-
land. De ce fait tömoignent des monuments andens ainsi que 
des noms de lieux. 

Les Oroades ötaient, du temps des vikings, un inter-
mödiaire important des communications entre la Scandinavie 
et les iles Britanniques. La cathédrale de St Magnus, datant 
du 12° siöcle, å Kirkwall (capitale des Orcades) est le plus 
magnifique monument scandinave sur le ,sol öcossais. 

La langue scandinave des Orcades, le « norn » ou « danska 
topgue s'est conservöe longtemps aprös la restitution des iles å 
l'Ecosse, en 1469. Elle ne s'est anöantie comme langue indö-
pendante qu'au döbut du 18e  siöcle. Son afraissement edincide 
avec l'oppression qu'ont subie les paysans des Orcades et de 
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Shetland au 16e siåcle et au commencement du 17e. Il s'est 
pourtant conserve un element assez considerable de cette an-
cienne langue, måle au dialecte de bas-ecossais qu'on parle 
maintenant aux Orcades, non pas toutefois autant qu'å Shet-
land. Le processus de Paffaissement, cause par le progrås du 
bas-ecossais, a ete trås lent, chaque generation des deux der-
niers siåcles ayant perdu une petite partie du domaine de l'an-
cienne langue. Ce sont surtout les mots communs, employes 
dans le langage de tous les jours, qui se sont perdus. 

Comme on n'a pas garde de specimens de texte complets 
aux Orcades, comme on l'a fait å Shetland, il faut supposer 
que, dans le premier groupe d'iles, cette langue est devenue 
une langue morte de meilleure heure que dans le second. La 
difference de temps ne peut pourtant pas åtre trås grande, 
tant å cause de la quantite considerable de mots de l'ancienne 
langue qui se sont conserves aux Orcades, que parce que l'an 
1800 environ, il existait encore, dans l'ile de North Ronaldsay, 
un cbant dans Pancienne langue (sur les parques, et qui predit 
la bataille de Clontarp, en Irlande). 

Malgre la ressemblance entre le «norn » des Orcades et celui 
de Shetland, ces deux branches de l'ancien norrois doivent 
pourtant etre considerees comme deux langues differentes. 
Chacune d'elles a un caraetåre å elle, au Foint de vue de la 
phonetique comme å celui du vocabulaire. La langue des 
Orcades a conserve des elements de nom n » qui ne se trouvent 
pas en shetlandais, bien que le contraire soit arrive plus 
souvent. La presente etude en contient des exemples trås 
instructifs. 

Noms de Hem 

Le TIOM de province Närke. Par JÖRAN SAHLGREN (lic. 
ås lettres, Upsal). P. 285-302. 
Le nom de Närke a ete, dans le cours de plusieurs 

siåeles, l'objet d'essais reiteres d'explication. Aux yeux de la 
critique de notre temps, ils semblent cependant tous, plus ou 
moins, etre Fceuvre du dilettantisme. Le premier qui a reussi å 
donner une solution formellement satisfaisante du problåme, 
c'est M. Ad. Noreen dans ses « Svenska etymologier» (Upsal 
1897). Il montre que ce nom n'est nullement, comme on 
l'avait suppose — entre autres C. Säve — un compose, 
dont le dernier membre serait le mot rike, et fait de son cöte 
la supposition que c'est un derive d'un adjectif, når ou när, 
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« serre », forme å Vaides  du suffixe -ik, etant primitivement un 
nom (plur.) de peuple et ayant passé, comme les noms allem. 
de Baiern (Baviåre) et de Saohsen (Saxe), å Pemploi de nom 
de province. 

L'explication du nom, M. Noreen la trouve dans la nature 
de la province. La region centrale de Närke, dite la plaine, 
est bornee au sud et au nord-ouest par deux montagnes, qui 
se coupent å l'ouest. Les habitants de la plaine se trouvant 
done, pour ainsi dire, ser r s entre ees montagnes, M. Noreen 
est d'avis que cette circonstance leur a valu le nom de n 

	

' 	

Eeri- 
kiar c.-å-d. « les serres, ceux qui sont å retroit ». 

Tant qu'il s'agit de la forme, nous acceptons l'explication 
de M. Noreen. La plaine de Närke etant cependant l'une 
des plus vastes de la &Ade centrale, la traduction n'est guåre 
satisfaisante au point de vue de la signification. 

Il faudra plutöt rapporter le nom de Närke au nom de 
commune Norrbyås Naarboaas, qui signifie evidemment le 
« ås » (cråte, colline allongåe) des Närbo. Les Närbo doi-
vent signifier « ceux qui demeurent å När ». Le mot När est 
sans doute congenåre du mot nor 'detroit' et d'un sens iden-
tique. 

A Norrbyås se trouvait jadis le detroit entre les lacs 
Kvismaren, taris de nos jours, et cette contree doit åtre eelle 
de Närke qui Lut habitee la premiåre, &est ce qu'on essaie de 
prouver å force d'arguments, choisis sous differents points de 
vue. Il y a plusieurs exemples du fait que les places oit un 
detroit est coupe par une cråte ou colline de cailloux roulants, 
sont devenus des centres importants de population surtout 
en Närke, ce qui n'etonne point, ces terrasses naturedes ayant 
ete nos premiåres chaussees. Na3rboaas « la terrasse de cailloux 
roulants des Närbo » etait situee, comme le dit d'ailleurs le 
nom

' 
 å, une telle place. 
Ainsi le nom de penplade nEerikiar, du point de vue se-

mantique est analogue au mot närboar et le « Närke primitif 
etait sittie autour du detroit des Kvismaren. 

Le nom de fore't Tiveden et la plante tibast (Daphne). 
Par ADOLF NOREEN (professeur des langues scandinaves 
å runiversite d'Upsal). P. 273-284. 
Tiveden, nom d'un vaste pays boise, en Suåde, est en 

general regarde comme un compose du nom du dieu islandais 
TYr, vs. Tir, et du vsc. viör 'foråt'. Ce qui parle con-
tre cette hypothåse, c'est, d'abord, le fait que les noms 
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des dieux ne se trouvent jamais comploses avec vi& et moins 
encore avec son synonyme skögr, et puis la maniåre dont ce 
nom s'est forme. En effet, quand il s agit d'un mot compose 
avec le nom d'un dieu, c'est toujours le genitif de ce nom qui 
fait la premiåre partie du mot compose. Quant aux raisons 
qu'on a citees å l'appui d'une opinion contraire, il se trouve 
que, examinees de plus prås, elles sont peu probantes. Or, 
comme ce nom commence toujours par Ti-, Ty-, jamais par 
Tis-, Tys-, il ne peut pas "etre eompose avec le nom d'un dieu, 
et il est sans doute identique å tived, nom d'une plante, 
Daphne mezereum, ot viär, comme dans bien d'autres noms de 
plantes, se prend au sens plus recent de 'buisson'. On a ete 
d'avis, il est vrai, que le nom du dieu fait aussi partie du. 
nom de cette plante, de meme qu'il serait entre dans s. 
tibast, tybast, sa forme secondaire et plus commune. Majs 
les formes allemandes de ce mot s'opposent å une telle suppo-
sition. Ces formes sont all. zei-bast, vhall. zidel-bast, vhall. 
zi-lant, qui, toutes, font penser zi.- de 	non å zio- de fiw- 
(cf. ziestac 'tisdag'), resp. zidal de ti-p1a-. Il semble que ce 
ti- et son derive ti-p1a avec le suffixe local 1a signifient 
'essaim' (d'abeilles) ou 'ruche' et qu'ils sont å rattacher å ser. 
di- 	'voler', gr. di-nos 'tourbillon

, 
 , lett. döj-ele 'ruehe', etc. 

Done si on le trouve dans le nom de la plante, cela serait 
dit 	rodeur de miel de eette plante, ()deur qui attire les 
abeilles; sa presence dans le nom de la forn, au eontraire, 
se rapporterait au fait que, dans ce pays, rapiculture a ete 
trås eommune et l'est toujours. Sans doute il ne sera pas 
impossible de trouver ce fl- dans d'autres mots aussi, noms de 
personnes et noms de lieux. 

Deux noms de lieux (Korskild.e et Hovsted). Par 
HENRIK USSING (docteur ås lettres, Sorö au Sjw1land). P. 
466-467. 
Au village d'Erritsö, dans le sud du Jylland, il y a telles 

circonstances qui indiquent an anden lieu saere: une f'ontaine, 
nommee da Fontaine de la Ste Croix»; dans le voisinage, une 
ferme qui porte le nom de Hovsted 'lien oit il y a un temple 
paYen'; prås de la fontaine on a deterre de nombreux os d'ani-
maux d-omestiques, dont les petites dimensions trahissent des 
temps recules; des histoires d'apparitions encore de nos jours. 
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Le nom de lieu Dejbjerg en Danemark. Par OSCAR 
LUNDBERG (aide bibliothecaire å l'univ. d'Upsal). P. 
303-317. 
Le nom est familjer aux archeologues depuis qu'on a fait 

dans un marais situe lå-bas la trouvaille remarquable de 
plusieurs chars magnifiques, richement deeores, de l'epoque 
immediatement anterieure å celle de la naissanee de J.-C. 
Il y a eu differentes opinions sur l'emploi de ces chars. Pour 
des raisons archeologiques, et faisant surtout observer les 
signes sacres dont ils sont ornes, M. Montelius a fait la suppo-
sition qu'ils ont ser vi aux processions de fåtes religieuses, 
semblables å celles que nous connaissons p. ex. du culte voue, 
selon Tacite, å la deesse Nerthus. Des archeologues danois 
(MM. Henry Petersen, Sophus 	n'ayant pas trouvå 
cette supposition assez fondee, ont emis l'opinion que les 
chars ont eu un emploi profane. Le nom eite plus haut aug-
mente les materiaux fournis par cette discussion. 

Le nom a commence originairement par dod- (dod-) et 
appartient ainsi å un groupe de noms de lieux scandinaves 
dont le premier membre est le genit. plur. le l'adj. död. De 
la signification de ces noms, ainsi que d'autres raisons encore, 
il ressort que l'imagination popuIaire les a etroitement lies 
avec l'idee des morts. Dans plusieurs cas, ces lieux sacres 
sont devenus le siåge d'un culte. 

Par l'analyse du nom de Dejbjerg et d'autres noms conge-
nåres, l'auteur croit done avoir appuye par de nouvelles raisons 
l'opinion de M. Montelius que les chars de Dejbjerg ont servi 
å un culte religieux. 

Langues 1itt6raires. 

Un vieux" inOt 	SuedoiS. Par HJALMAR LINDROTH 
(docent å l'universite de Lund). P. 265-272. 
Parmi les noms injurieux donnes aux femmes dans Ret-

losa,  B. 5,5 de VgL I, figure aussi le mot hortuta. A l'en-
droit correspondant, VgL II a hortugha. Collin-Schlyter ont 
emis la supposition que, dans VgL I (Cod. B. 59), il faudrait 
plutöt lire hortuoa, — t et e etant souvent presque impos-
sibles å distinguer. Il est cependant asser stir qu'il faut lire 
hortuta. Pourtant, comme il est facile de prouver que le 
copiste de B 59, sauf dans la premiåre seetion de cette loi, 
a remplace, dans une grande extension, le c de son original 
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par k, il est trås probable que celui-ci, dans ce passage, a eu e, 
que notre copiste, par erreur, a pris pour un t. Majs on ne 
saurait rien fonder sur cette supposition qu'aprås avoir trouve 
une explication de la forme hortuea, c.-å-d. hortuka. Qu'il ne 
faille pas en rester å la forme hortuta, c'est ce qui ressort de 
hortugha VgL II, qu'on est bien fonde å regarder comme une 
forme plus recente de hortuka (avec l'accent sur la premiåre 
syllabe). 

La seconde partie de hortuka serait done seule å expliquer 
(la premiåre est hor 'adultåre'). Ce tuka, je le rattache å 
allem. zauehe 'chienne, putain'. Pourtant les deux mots ne 
sont peut-etre pas tout å fait identiques. Si la premiåre 
syllabe de tuka est bråve, il faut plutt rapproeher ce mot de 
allem. zoehe caliche. On pourrait aussi penser å allm. 
cau(e)ke (de sen-s analogue). Dans tons les cas, tuka appartient 
å un groupe de mots representes en allemand et dont « chienne », 
plus tard « putain », etait le sens primitif. 

Les « dvandva » en suedois moderne. Par GUSTAF CEDER-
SCHIÖLD (prof. des langues seand. å l'universite de Go-
tembourg). P. 348-355. 

On s'est propose de montrer dans quelle etendue les 
dvandva », c.-å-d. des composes de deux (ou plusieurs) mem-

bres, coordonnes par le sens, sont toleres par l'esprit du sue-
dois moderne. L'analyse s'occupe surtout de composes nou-
vellement formes. Cependant, les materiaux ne suffisent pas 
pour tirer des conclusions tout å fait sfires. 

La coordination apparait le plus nettement dans les adiee-
tifs attribuant å un objet deux qualites. Majs si ees qualites 
ne sont pas comparables (comme il arrive quelquefois avec les 
composes formes par des auteurs norrlandals), ils choquent l'in-
stinct general de la langue. 

Quant aux composes d'un subst. avec subst., on fait obser-
ver que la plupart des nouveaux composes qui pourraient 
sembler des dvandva doivent plutt 'etre regardes comme de-
terminant + determine. On attribue un caractåre plus decide de 
dvandva d'abord aux onomatopees, p. ex. kling-klang (drelin-
dindin, mots sonores et creux), ot ehaque membre a un sens 
individuel (et n'est qu'un doublet, une variation de l'autre), 
.puis• aux noms de familles, composes du nom (de famille) du 
påre avec celui de la måre etc. Le mot intime, et jusqu'ici 

51-111091 Fästekrift till H. F'. Feilberg. 
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individuel, pour s'adresser aux deux .parents å la fois, Pama 
(ou Map a) = 'mes parents'

' 
 est d'un antåråt particulier, åtant 

de la måme espåce que les plus andens types connus de 
dvandva. 

Une enigme dans la legende d'Hamlet. Par JORGEN 
OLRIK (inspecteur du « Musée populaire » de Copenhague). 
P. 98-100. 
Dans la lågende d'Hamlet, reproduite par Saxo Gramma-

ticus, il y a cet åpisode: Fenge, oncle paternel d'Hamlet, pour 
mettre å Påpreuve sa folie simulåe, le fait mener dans une foråt, 
ot une jeune femme doit l'entrainer å, l'amour 1. Le fråre d'armes 
d'Hamlet vent le mettre sur ses gardes pour qu'il ne tombe 
pas dans le piåge, et il fait cela par un symbole: il attaehe 
un brin de paille å rabdomen d'un taon et chasse Pinsecte 
dans la direction du lien di se trouve Hamlet. Jusqu'ici on 
n'avait pas compris la signification de ce curieux symbole, 
majs il n'y a pas lieu de douter que ce ne soit une charade, 
un råbus, qui represente le mot agnbak 'dos (couvert) de 
paille' de 1 anden danois, p. ex. dans la jans ancienne loi 
provinciale de Seeland (env. 1200), dånomination du voleur 
qui, la nuit, vole du blå des gerbes qui se trouvent encore 
aux champs et qui se trahit lui-måme par les brins de paille 
qui se sont attachés å son dos. Voici done le sens du sym-
bole: « n'ayez pas la båtise de vous comporter comme le voleur 
de blå qua se trahit malgrå lui ». 

C'est un fait d'une eertaine importance qu'un mot et une 
notion aussi curieux que agnbak reculent ainsi du moyen åge 
jusque dans la nuit de rantiquitå, å laquelle appartient la 
lågende d'Hamlet. 

Une expression obscure dans le cadastre de Valdemar. 
Par VERNER DAHLERUP (prof. å runiversite de Copen- 
hague). P. 113-120. 
Le cadastre (Liber census Daniae), naanuscrit de la fin du 

13e siåcle, est pour la plus grande partie rådigå en latin, majs 
contient cependant quelques moreeaux de suite en danois.. 
Dans l'un de ceux-ci il est question d'un åchange de domaines 

1) Saxo, ed. Milller-Velschow p. 139-142. 
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entre le roi du Danemark et l'abbe d'une abbaye de la 
Scanie. Ce morceau a ete beaucoup discute depuis le 18e siåcle 
jusqu'å nos jours. Une des causes qui font qu'on a mal com-
pris ce passage jusqu'ici, c'est qu'on n'a pas assez considåre 
que le copiste lui-måme le designe comme un fragment; 
ce qui manque peut avoir contenu le nom de la terre que 
le roi ceda å l'abbaye. Le mot danois yuyr takit est un 
latinisme. rendant le supercapturn du lat, du moyen åge, 
qui signifiait: « pris sans droit legitime, usurpe ». Le mot 
aluar n'est pas connu jusqu'ici d'une source danoise; il corres-
pond tant par la forme que par le sens au mot subdois alvar, 
'ande oi le tuf se rencontre sous une couche bien mince 
d'humus; le tuf s'appelle en suedois alv, en danois al. 

provient l's final du mot danois (i)medens, 
(i)mens? Par J. BRÖNDUM-NIELSEN (mag. art., Copen-
hague). P. 137-142. 

Le son final du mot danois medens est un s adverbial 
(connu en ellers, kuns etc.) et n'a pas de rapport avec la 
particule relative du vsc. es. Celle-ci est remplacee, dås 
l'an 1000 ev., par er, et la forme medens (au lien de meden) 
n'apparait que vers 1550. Le nue5hEens de la loi de la Vestro-
gothie est une faute de copiste qui doit åtre corrigee en 
mceöheen hans. 

Jurons et imprecations. Par OTTO JESPERSEN (professeur 
å runiversite de Copenhague). P. 33-40. 

Observations sur les particularites grammaticales des ju.. 
ronsdanois. Fanden, satan (diable) etc. peuvent s'ajouter å 
certains mots interrogatifs, mais pas å tous. La signification 
change dans plusieurs cas selon l'ordre des mots, selon le 
verbe auxiliaire employe et selon le choix entre les synony_mes, 
gud (Dien) herregud (Seigneur Dieu) et vorherre (Notre 
Seigneur). 

(Dien), 
entre les expressions abregees gu (Dieu) 

et sågu (ou la contraction sgu, par Dieu), etc. 
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Que signifie originairement le mot skald? Par MAGNUS 

OLSEN (professeur ä Funiversite de Christiania). P. 
221-225. 
Le vnorv. sktild 'poae' s'est forme de *skawalda-, 

*skawadla- et est -an derive du radical germ. *skawa 'qui 
observe, qui fait attention' (cf. goth. us-skawai adj. nom. 
plur. m. 'prudent, sobre'). Le mot date d'une epoque oi 
la charge du pråtre et celle du poåte etaient identiques et a 
designe toutes les personnes parmi les vieux scandinaves qui 
observaient la volonte des dieux et l'annon9aient dans un 
langage eleve. Quant å la signification, il faut comparer 
Veleda, nom d'une pråtresse des Bructåres (Tacite, list. IV, 
61, 65, Germ. 8), mot certainement d'origine celtique (cf. 
ini, genit. ftled 'poåte', radical *velet-, congenåre kymrique 
gwelet 'voir, regarder'). Encore plus rapproche est le v.ind. 
kavi-, 'sage, prudent', 'pråtre sacrificateur', 'poåte'; selon 
l'explication donnee, ce mot et le mot aktad sont congenåres. 
Il est digne d'attention que l'expression « il observe ( « intel-
ligit ») la presence de la deesse » (Tac. Germ. 40) est employee 

	

en parlant du pråtre de Nerthus. 	 • 

4. La vie materielle du peuple. 
Les ressources economiques des provinces du Nord de la 

Suede au 14' siecle. Par J. NORDLANDER (professeur 
de lycee å Stockholm). P. 356-363. 
En 1314 les habitants de plusieurs provinces norrlandaises 

s'engagårent å payer å la cathédrale d'Upsal des dimes annu-
elles. Celles-ei etant en general levees en nature et se tron-
vant specifiees minutieusement, nous avons lä une bonne 
source de renseignements sur les moyens de subsistance 
qu'on avait alors en Norrland. L'agricultur e n'est pas 
nommee quand il s'agit de l'Ångermanland, la province situee 
le plus au nord; majs on en fait mention pour le Medelpad, 
qui se trouve au sud de celle-lä, et elle paralt importante en 
Helsingland, situee le plus au sud. La p å che, notamment 
celle du hareng baltique et du saumon, sem-ble trås abondante, 
ce 	qui est aussi le cas- de la ch a sse, surtout celle aux 
rennes sauvages, dont on fait mention dans les recits de 
l'interieur du Helsingland, et la ehasse aux phoques. Le 
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c omm er ce aussi est citå de maniåre å faire comprendre qu'il 
doit avoir Rå assez avancå. Pour toutes ces trois provinces 
il est fait mention de voyages d'affaires annuels å Stockholm. 
Sous le nom de Votum Olavi ou Denier de Saint-Olof 
ces dimes se payaient encore au 16e  siåcle, bien que sous une 
autre forme. 

Usages de moisson norvegiens. Par KRISTIAN BIIGGE (pro-
fesseur au lycåe d'Aalesund). P. 161-175. 
P. Chr. Asbjörnsen et Sophus Bagge ont fait, å la demande 

de W. Mannhardt, an recueil de notices sur les usages de 
moisson norvågiens. Dans ses travaux, Mannhardt s'est servi 
des renseignements qu'on lui a communiquås. On en a tenu 
compte dans la pråsente åtude, dont la plus grande partie se 
eompose cependant de notes prises par l'auteur dans ces derniåres 
annåes. 

Il s'y agit d'abord des souvenirs peu nombreux d'une 
offrande de moisson, qui se fait en placant de nouveau 
du foin sur la terre pour « Notre Seigneur » ou pour « la dame 
de la montagne ». On a aussi observå une offrande de blå ou 
de pommes. 

On parle ensuite de « la derniår e gerb e ». Qu'il existe 
encore des idåes d'une action vengeresse de l'esprit du blå, c'est 
ce que fait croire Pusage de certains mots et locutions, lorsque, 
å la saison de la moisson, on se coupe au doigt ou qu'on åprouve 
des douleurs au dos. C'est å un tre surnaturel fåminin(«gygr ») 
qu'on s'en prend, lorsque la personne qui coupe le blå a saisi 
fes åpis de sa main gauche et en voit le poignet s'enfler. 
Surtout il fallait åtre circonspect vers la fin de la fenaison 
ou de la moisson. Il importait d'achever la fenaison, la 
moisson et le battage de bonne heure, ear å ce moment l'esprit 
(slaattekallen, skurekallen stödekallen, cf. Mannhardt, Die 
korndämonen, p. 25, et liyth. forsch. p. 31) partait pour la 
ferme voisine. On cherchait aussi å introduire le kall — 
sous la forme d'un pantalon rempli de blå — dans la cour du 

,voisin. Autrefois, dans les temps barbares, on a littåralement 
mis fin au kall, en saisissant et en assommant un åtranger 
quelconque entré dans la cour de la ferme. Un faible reste de 
cet usage s'est peut-åtre conservå dans gripes-ve (v. le dic-
tionnaire de Ross). Quelquefois on cherchait å garder l'esprit 
du blå, skurharen (fait de paille sous la forme d'un liåvre), 
stödekallen (nom de la derniåre gerbe). Outre sous la forme 
d'un liåvre, on s'est aussi figurå l'esprit du blå, en Norvåge, 
comme une chåvre (bouc) ou un chat ou comme une jeune fihle 
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(drosen, nom du dernier blå å trier et dans lequel on glissait 
quelques pommes). 

Recettes culinaires de Scanie, extraites des collections 
de l'Ecole speciale d'economie domestique d'Upsal. 
P. 364-372. 
Les recettes, notåes par des ålåves de la dite école, donnent 

une idåe de la nourriture, assez riche et variåe, de tons les 
jours et de fåtes de la province de Scanie. La cuisine scanienne 
sert de transition entre cells de la Suåde et celle du Danemark. 

Fromage de Thy. Par C. KLITGAARD (employå des postes, 
Aalborg). P. 159-160. 
L'auteur parle du fromage exquis, fait avec le lait qu'on 

donnait autrefois, dans le nord du Jylland, au sacristain et å 
la sage-femme. 

Croyances et superstitions relatives au sel par S. KITREM 
(docent a l'universitå de Christiania). P. 176-182. 

On emploie le sel comme moyen de purification en 
frottant les petits enfa,nts de sel (usage råpandu en Europe 
et en Asie), en jetant du sel sur des animaux etc. De måme, 
les anciens Egyptiens employaient un målange de vin de 
palmier, de sel et d'encens contre la possession; les anciens 
Grecs guårissaient les dålirants avec du sel et de l'huile 
(Aristoph. Neph. avec Schol.). A comparer l'usage mådicinal 
du sel chez Dioscur. V, c. 126. 

L'usage du sel contre < le mauvais oeib est origi-
nairement une offrande faite aux dåmons; cet usage a recu 
son caractåre mådicinal chez les anciens Grecs (pour les 
maladies des yeux, Diosc.‘ V, c. 126, Geopon. XIV, 17,1, cf. 
XVI, 6,1, Caton chez Priscien 5, p. 659). En Norvåge, on 
frotte la langue d'une vache malade avec du goudron et du 
sel; cf. les eårånionies å la fåte d'Aphrodite å Dålos. (Bull. 
Hellån. XXVII, 71), et aux Anthestårfes athåniennes et Gåo-
pon. (XV, 8.) — § 3. Le sel est aussi une offrande aux dåmons 
Iocaux, lorsque, å Copenhague, en dåmånageant, on en laisse 
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au vieux logis; de möme, en Allemagne, on repand du sel 
sons les murs de fondement d'une nouvelle maison ou dans un 
nouveau puits; of. rusage wallon, chez Saluter, G eburt 154, 6. 
On jette du sel precisement aux endroits que les demons 
aiment surtout å visiter: les carrefours, les seuils, les souliers, 
les plis des vaements etc. — § 4. En Norvåge, on jette sou-
vent un pen de sel dans le fen, quand on va cuire, ou dans 
le tuyau de la cheminee, quand on veut eteindre un feu de 
cheminee, ou quand on demenage; le sel qui a passé trois 
fois par le tuyau est surtout sacre. Ceci correspond å l'usage 
du sel et du ble dans les sacrifices des Grecs et des Romains 

eux aussi jetaient du sel dans le feu, petite offrande aux 
demons (aux heros), servant d'introduction au grand sacrifice. 

§ 5. En Norvåge, å la veille de nog, on met du sel sur 
l'åtre pour chasser les soreiåres, exactement comme, en Dane-
mark, on en repand autour de la maison, dans la nuit de 
Valpurgis ou de St. Jean, pour se defendre contre les sorciåres, 
ce qui est aussi une espåce d'offrande. Cf. rusage du sel, 
chez les Romains, å la fete des morts, le 21 fevrier, 0 v. Fast. 
II, 537 et suiv. (cf. Lyd. de mens. IV, 27). De la farine 
et du sel, on en offrait aussi toujours aux penates. Cf. 
Wuttke § 737 et Geopon. XIII, 3,1 (les hermines etaient 
les åmes des defunts). — § 6. cLaisser tomber du sel » est 
le presage de toute espåce de malheurs. Dans l'Angleterre 
du nord, on en jette par-dessus repaule gauche, probablement 
comme une offrande aux demons, parce que ceux-ci atteignent 
le plus facilement le cöte gauche (le bras, le pied) ou le dos. 
Voilå pourquoi, chez les Indiens et chez les Grecs, les sacrifices 
se font si souvent de droite å gauche. — § 7. Les anciens 
Germains plaQaient du sel å cöte d'un enfant exposé, usage 
qui doit are rapproche de remploi du sel dans les enterre-
ments, ot il est originairement une offrande aux demons qui tron-
blent la personne morte. 

Les paroisses de Hodde-et-Tistrup. Par POUL BJERGE 
(bibliothecaire, Askov). P. 468-469. 
L'article est un fragment d'une description plus ample 

de deux paroisses jumelles, situees au sud-ouest du Jylland 
au rafflen des landes, description typique des contrees les 
plus pauvres du Danemark. Dans cell-e-d, on suit d'abord la 
colonisation attardee des communes en question å l'aide des 
noms de lieux et des cadastres; ensuite la vie materielle 
et morale des habitants se revåle par la deseription qu'en 
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ont faite les vieilles gens. Ici on parle des habitations: les 
maisons et portes basses, les portes des båtiments d'exploita-
tion en ouvrages de vannerie, rinterieur pauvre, råtre ouvert, 
ot l'on brålait des mottes de tourbe pour s'eclairer au travail, 
les bfichilles des landes, servant de lampes portatives. 

Cadeaux d'amourenx. Par BERNHARD OLSEN (directeur du 
Musée populaire de Copenhague). P. 121-127. 
Ce que nous appelons cadeaux d'amoureux, ce sont des 

objets artistement ornes qu'un homme offrait å sa bien-aimee 
et qui etaient choisis de preference parmi les ustensiles dont 
elle avait besoin pour le menage; rarement cependant pour faire 
la cuisine, majs en general pour des ouvrages textils. Ces 
cadeaux etaient communs parmi les Germains du nord, et run 
des plus frequents etait la planchette å calandrer; elle provient 
du battoir, qui est aussi ancien que le blanchissage. Les objets 
en bois etaient d'abord sculptes en relief, majs plus tard 
tailles en creux Ils etaient marques des initiales de la jeune 
fille, souvent aussi de millesimes, et bon nombre portaient 
d'autres inscriptions, serieuses ou railleuses, parfois spiritu-
elles. Les plus anciens de ceux d'origine danoise sont faits 
par des artistes de profession; les plus recents ont ete pro-
duits par des talents locaux, ceux qui ont ete executes avec 
le moins d'art sont roauvre des amoureux eux-memes. 

En Islande, on en faisait en metal, marteles ou fondus. 
Les ornements artistiques de ces objets n'en ont pas amoindri 

rutilite pratique et les font regarder comme des modeles 
d'industrie d'art. 

5. Moeurs et coutumes. 

De la naissance et de la mort, usages et croyances popu-
laires islandaises. Par J6NAS J6NASSON (professeur å 
recole d'Akureyri, ancien cure de Hrafnagil). P. 373-
389. 
Pour montrer l'abondance des croyances populaires is-

landaises, surtout la richesse de ses propres recueils mann-
seras, rauteur donne un apercu des croyances des Islandais 
concernant la naissance et la mort. Les details analogues å 
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ce qui a dåjå åtå publik (Max Bartels, Zeits. f. Ethnogr. 1900, 
p. 52 —86) sont traitås d'une maniåre sommaire, et ce (ni est 
tont å fait nouveau, plus minutieusement. Voici quelques 
traits d'un certain intåråt: des faits indiquant que la nais-
sance a eu lien sur le plancher de Påtable; .usage de pierres 
magiques pour amener l'accouchement; des personnes apparais-
sant en son ge å la femme enceinte pour qu' elle appelle son en-
fant de leur nom; relations entre l'enfant et les elfes. L'heure 
de la mort: manque de cercueils; coutume de mettre dans le 
cercueil des objets chåris par le mort; des revenants et du 
moyen de se protåger contre eux; revenants demandant leurs 
os qu'on avait dåterrås; corps ne pourrissant pas, regardås 
comme les lutins gardiens du cimetiåre. 

Restes d'un rite de Frey dans une ceremonie de noce 
suedoise. Par. N. E. HAMMARSTEDT (sous-directeur du 

Nordiska Museet » å Stockholm). P. 489-517. 
En Suåde, dans les provinces de Södermanland, d'Upland, 

de Vestmanland, de Dalarne et de Härjedalen; en Norvåge, 
dans les provinces de Gudbrandsdal et de Hallingdal; en Fin-
lande, dans l'Osterbotten du sud, les ,noces ont åtå accora-
pagnåes d'un jeu appelå c stabbdansen » (la danse autour de la 
souche, p. 490). Pendant la noce, on transportait dans la 
maison nuptiale une souche, qu'on enlevait quelqyiefois du sol 
avec les racines. Pendant le transport, le månåtrier åtait assis 
sur la souche. On dressait celle-ci au milieu de la salle oi 
l'on dansait ou au milieu de la cour. Puis on dansait autour 
de la souche, ot åtait assis le månåtrier, aprås quoi on offrait 
å boire å, tout le monde, ou bien les invitås non mariås (la 
jeunesse du village) se pla9aient sur la souche, par couples, 
homme et femme, et buvaient å la santå Fun de l'autre dans 
la måme coupe, pendant que les autres invitås dansaient autour 
de la souche (p. 494 et stuv.). Quelquefois on passait des verges 
couvertes de suie sur la bouche du couple (p. 495). Boire 
ainsi å deux åtait censå pråparer le mariage entre les deux 
personnes qui se prsentaient en måme temps sur la souche. 
La coupe dont on se servait åtait quelquefois la propriåtå du 
village. Il semble aussi qu'on ait danså autour de cette coupe 
et que cette danse ait eu un certain caractåre rituel (p. 496). 
Souvent les deux jeunes gens devaient non seulement boire, 
mais encore danser autour de la souche ou dessus (p. 493 et 
suiv.). Une espåce de quåte pour un but ou un autre se faisait 
pendant cette cåråmonie (p. 493 et suiv.; p. 505 et suiv.). Dans 
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un certain village, on poussait les femmes contre la souche 
d'une maniåre peu ceremonieuse, et il parait qu'une espke de 
fustigation se joignait å cette ceråmonie comme moyen de 
fecondite (p. 49(-497). Dans un autre endroit (en Dalarne), 
la souche s'appelait « boeuf de noces », et l'on faisait semblant 
de le tuer et d'en boire le sang (p. 492); autre part (en 
Södermanland), on feignait de saigner une personne plack 
sur la souche et d'en recueillir le sang « pour la consomma-
tion future » (p. 491). Le jeu fini, on trainait la souche å un 
fosse et on l'y jetait, ou bien on la dressait å cöte de la 
route, la racine en haut, ou bien elle servait de billot dans 
la maison des nouveaux-maries. 

Dans certaines localites, å l'occasion de cc jeu., a paru une 
espåce de boute-en-train curieusement attife, quelquefois accom-
pagne d'un personnage correspondant feminin. Ce boute-en-
tralla s'appelait, å certains endroits, « le compåre de la souche », 
et en fin de chanson, on les jetait, lui et la souche, dans un 
courant d'eau (p. 498 et suiv.). 

En se servant de la methode comparative et en partant 
des aneiennes croyances nordiques-laponaises, on essaye — en 
maniåre d'hypothese — d'expIiquer ce jeu, de retrouver les 
traits qu'a effaees le progrås de la civilisation, et de &montrer 
qu'il faut reconnaitre, dans cc jeu, des restes de ceremonies 
qui accompagnaient le culte du dieu Frey. Le jeu de la souche 
a beaucoup de rapports avec le culte des arbres et surtout avec 
les eeremonies en usage devant les arbres de noce ou les måts 
de noce. Dans le cas qui nous occupe, le culte des arbres a 
pris un caractåre particulier, les ceremonies se rapportant aux 
raeines ou au pied d'un arbre dont on avait coupe la partie 
superieure. A l'origine, l'homme qui se mariait coupait lui-
menas l'arbre fetiehe qui devait be= le mariage et le foyer 
(p. 508). Majs comme cette action etait un crime commis 
centre la divinite de l'arbre, il fallait l'expier par un sacrifiee 
correspondant au mefait (p. 502-503). Cc sacrifice etait origi-
nairement offert å la souche, qui representait la divinite offen-
see, et il a probablement ressemble å d'autres saerifices offerts 
aux arbres: on enduisait le trone du sang ou de la graisse de 
l'animal et on deposait sa peau, son cråne ou ses cornes en 
offrande devant l'arbre. Dans notre cas, on ajoutait probablement 
l'organe genital de la victime (p. 414), laquelle, en rågle generale, 
parait avoir ete un taureau. La vie et la nature de la vietime 
aaient jugees analogues å eelles de l'arbre (p. 506). Une alli-
ance de sang se faisait dans le sang de la vietime, alliance qui, 
å, l'origine, a då se rapporter å la reception dans la tribu du 
mani de la femme ravie å une autre tribu, majs qui, plus tard, 
devint une esp,ke de saerement de boisson magique, auquel 
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prenaient part les hommes et les femmes du måme village (p. 
504-505). En coupant l'arbre sacre, sa nature divine passart 
au coupeur. Celui-ci devenait done le representant du demon 
ou du dieu de 	vegetation (p. 508). Par consequent, la fete 
finie, il fallait lui äter son caractåre sacre en lui faisant partager 
le sort commun des idoles de feeondite, lorsque leur force 
vitale etait epuisee, c.--d. en le jetant dans l'eau (p. 509). 
Peu å peu le mani est remplace par une autre personne qui 
coupe rarbre, fait le sacrifice, represente le dieu, dirige les 
eeremonies et subit, enfin, la ceremonie de « deconsacration ». 
Ce remplaeant, nous le retrouvons dans « le compåre de la 
souche » et dans des personnages semblables (p. 508 et suiv.). 
En raneon, le made devait offrir å boire å tout le monde, et 
en le faisant, il entrait dans la classe des hommes maries et 
dans eelle des villageois (p. 509-510). 

Le c jeu de noce » que nous venons de decrire presente des 
analogies frappantes avec les cåremonies dont etaient accom-
pagnees les fåtes populaires celebrees au printemps pour pro-
voquer la fertilite pendant rann& suivante (p. 510). La fecondite 
de la nature et celle de 'lomme, aux yeux de l'homme primi-
tif, sont jugees parallåles ou måme de nature identiq.ue (cf. p. 
514). Frey, dans les pays Seandinaves, etait å la fois le dieu 
de la vegetation, de la fertilite, du mariage et de la fecondite 
(p. 511 et suiv.). Jusqu'å un certain point, il etait, chez les 
Scandinaves, le pendant du Dionysos des Grecs. 

Nod et le jour de Van aux lles d'Åland. Par GABRIEL 
NIKANDER (mag. phil., Köklaks). P. 390-403. 
La Societe littéraire suedoise de Finlande s'est decidee å 

publier ses collections folkloristes en 10 tomes ou series, dont 
Tes tomes I, embrassant les contes populaires, et IV, les 
superstitions et les usages populaires, surtout la egebration des 
fetes annuelles et des fetes de famille,.paraitront les premiers 
aprås le eomplement necessaire. Vola quelques reneigne-
ments sur les fetes de nog et du nouvel an aux iles d'Aland, 
se joignant å la grande monographie de nog de M. le doeteur 
Feilberg, autant que possible par ordre chronologique, em-
brassant des faits divers concernant: la Saint-Thomas, le jour 
de nettoyage, les bilehes de nog, retuve, la paille, les ani-
maux domestiques, la biåre, la table servie, les « tas » (pain, 
gåteaux etc.) de nog, les mets, les cadeaux de nog, les jeux 
sur la paille, le lutin, les trolls, la messe des morts, courses 
en voitures en sortant de reglise le jour de nog, ehevauchee 
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et chant de Staffan (Saint Etienne), offrande å Staffan, « salles 
des jeux » (danses) entre les jours de Staffan (le 25 dec.) 
et de Knut (le 15 janv.); presages de mort et d'amour, augures 
du temps; la veille du jour de l'an, le novel an; « chasser 
noöl », au jour de Knut. 

La »höknatt», Ute scandinave autour de Nod. Par ERIK 
BRÅTE (professeur au Lycee de Södermalm å Stockholm). 
P. 404-420. 
La nuit, dite »höknatten», isl. Inkunått, est citee dans la 

Heimskringla, saga de Hakon Gode chap. 13, comme etant le 
debut du noöl paYen et identique å la miösvetrarmitt, litterale-
ment « nuit du milieu de l'hiver », c.-å-dire la nuit du 12 au 13 
janvier. Cette designation est attestee par Thietmar de Merse-
bourg, qui dit que le grand sacrifice des Danois se celebrait au 
10e sieele aprås l'Epiphanie, qui, avant 354, etait la fete de 
reglise chrétienne eorrespondant å noöl. Le noöl paYen conci-
dant done avec la fete de noöl de l'ancienne eglise chrétienne, 
il semble possible que le mot inexplique isl. Inkunått soit im 
en,iprunt de rå åyia Tära « les Saints Cierges », autre nom de 
l'Epiphanie, existant dejå au 4e siåcle. Cet emprunt aurait 
ete fait par l'intermediaire ou des Goths ou bien des Scandi-
naves qui servaient avec eux dans les armees des Romains, en 
Orient. A ce sujet, on a examine s'il etait possible de supposer 
l'existence du « spiritus asper » en grec encore au 4e  siecle apr. 
J.-C. — Apres avoir traite la question de l'epoque des sacri-
fices scand. en general, on se demande pourquoi les mois des 
anciens Scandinaves commencent å peu prås au milieu des 
mois de l'åre julienne, et on croit avoir trouvee la reponse 
dans une chronologie qui aurait eu pour base ou le lever 
heliaque ou bien le lever en apparence acronyque de certaines 
constellations. Enfin, le nom du mois islandais Thorrå doit 
signifier « declin », c-å-d. de la lune, et le nom du mois (isl.) 
G6i a då designer le croissant, la lune etant supposee < creuse » 
comme dans la « Juno covella ». 

Le carnaval en Scan dinavie. Par LOUISE HAGBERG (conser-
vateur adjoint å »Nordiska museet», Stockholm). p. 
518-535. 
Le carnaval, qui devait ötre d'abord un temps de prepara-

tions au caröme, a ete plus tard souvent confondu avec celui- 
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ci. N'ayant dure au debut qu'une seule journee, le carnaval 
s'etendit peu å peu, embrassant plusieurs jours. Les differents 
=ms de ces jours et surtout du mardi sont cites. Il y avait un 
vieil usage de manger, ce jour-lä (dans quelques endroits c'est 
le lundi) des petits pains blancs (hetvägg) avec du lait, 
la maniåre de les faire et de les servir est decrite, variable 
dans le cours des temps. Quelques autres usages semblables 
sont aussi decrits. 

La premiåre fois qu'on parle du hetvägg dans la littera-
ture suådoise — autant que le sait l'auteur — c'est en 1689, 
majs, bien probablement, ce mets a ete connu en Suåde beau-
coup plus tåt. Le mot hetvägg, qui vient des mots allemands 
hojs» weeke = 'pains chauds', designe aussi les coups de 
verge qu'on recevait å l'occasion du carnaval. Le battu 
devait donner des pains å celui qui le battait. Cet usage, 
venant d'Allemagne, trouva le terrain prepare en Suåde, 
oå il existait dejå des coutumes semblables, ayant sans doute 
eu, jadis, une signification sacramentelle et faisant partie des 
ceremonies d'une fåte pour rendre propiee la saison de la 
germination. Des reminiscences d'une telle fåte paraissent 
dans des usages subsistant encore, et le mardi gras est en-
core de notre temps un jour augural pour la semaille et 
la 	recolte. A eette epoque de 1' annee on s'efforcait de 
disposer favorablement les puissances de la nature, surtout 
les divinites de la vegetation, qu'on localisait dans certains 
genres d'arbres entre autres. Et l'on eroyait jouir d'une 
emanation de leur force si l'on etait touche par une branche 
(ou une verge) d'un tel arbre. La branche ou verge «vivifiante» 
paraft assez souvent å cöte de quelque symbole de fecondite. 
Ainsi nous trouvons la verge de påques associee aux ceufs, 
la verge du carnaval au « hetvägg), qu'on mange, le mardi 
gras, avec des mets, eonnus des anciens sacrifices, comme par 
ex. le pore. 

Le jeudi dans les usages et croyances populaires de la 
Scandinavie. Par REIDAR TH. CHRISTIANSEN (cand. 

Christiania). P. 183 —191 . 
Le choix d'un jour (de la semaine) regarde comme parti-

culiårement propice, phenomåne trås eommun, a ses racines 
dans certaines eirconstances etant un reste des idåes et con-
tumes des temps anciens. Dans les traditions scandinaves, le 
jeudi a sa place å part parmi les jours de la semaine. Dans 
les recueils manuserits de Storaker il y a, pour illustrer ce 
fait, un fonds de materiaux que ron essaie ici de mettre en 
parallåle avec les matåriaux citås par M. Feilberg dans son 
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dictionnaire. Les idees qu'on s'est faites quant å ce jour peu-
vent are divisees en plusieurs groupes. D'abord le jeudi est 
le vrai jour pour toute sorte de s orcelleri e, de magre. Puis 
il y a maintes opinions sur ce u'il faut fair e et sur ce quil 
ne faut pas faire le jeudi — cela semble donner au jeudi en 
quelque sorte le caractåre de jour saere. Enfin il y a, surtout 
dans les traditions suedoises, plusieurs traits qui tendent å 
lui donner un caractre religieux. 

6. Mythologie et Croyances populaires. 
Du totemisme, par EDV. LEHMANN (professeur å l'uni-

versite de Berlin). P. 449-455. 
Jusqu'ici le totemisme a ete regarde surtont comme une 

institution genåalogique et aussi, en grande partie, religieuse. 
La descendance du totem et la veneration qu'on lui vouait ne 
sont cependant pas les traits les plus saillants ni non plus 
d'une grande etendue. Beaucoup plus importants et plus 
communs sont sans doute les elements d'un earactåre social 
et pratique, avant tout les rapports du totem avec les rela-
tions de mariage. Les jeunes gens ne peuvent pas s'unir 
aux jeunes filles qui ont le måme totem. Cette rågle semble 
etablie partout et eonsideree en general comme une loi invio-
lable. Chaque habitant du Neu-Meeklembourg a son emblåme 
de famille, un oiseau ou mann partieulier. Dans la vie des 
indigånes le mann joue un grand röle; un homma et une femme 
ayant le m'eme mann ne peuvent pas se maxier ni avoir de cora-
merce sexuel l'un avec l'autre. *Une telle union est regardee 
comme un inceste et punie de mort encore de nos jours (Parkin-
son, 30 Jåhre in der Sirdsee, p. 540). L'organisation sociale de 
plusieurs peuplades et tribus est fondee sur cette loi, comme 
MM. Spencer et Gillen Pont signale surtout pour les tribus 
Arunta. Mare les parents amis (elans allies des Haida) doi-
vent eviter de s'entre-marier (Swanton, The Haida, p. 66). 

« Qui puis-je åpouser?» — eette question, dit M. Meinhof, 
fait le problåme fondamental des relations de parente entre 
les indigånes de l'Afrique occidentale. Majs ce problåme ne 
se laisse pas råsoudre sans poser la question correspondante: 
« Qu'est-ce que je ne dois pas raanger?» A la defense de 
manger la ehair de certains animaux on reconnait le groupe- 
ment totemique. 

Cette prohibition de mariage se rattache presque partout 
au totemisme et il semble exister entre les deux un rapport 
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essentiel. Toujours est-il que les coutumes de mariage nous 
offrent un point de depart acceptable pour l'intelligence du 
totemisme — choses que M. Parkinson a traitees en detail (30 
Jahre, appendice). L'exogamie å laquelle la plupart des peuples 
primitifs se sentent obliges — probablement parce qu'on a 
eprouve les risques de la propagation d'une möme race — 
demande, pour ötre maintenue, un groupement social deter-
mine, qu'offre justement le totemisme. Que eelui-ci ait ete 
invente ad hoc, cela ne se laisse evidemment pas prouver. 
En effet, s'il faut parler d'une origine du totemisme, il me 
semble d'une importance saillante de faire observer le besoin 
profondement enracine d'une division sociale, qu'on trouve 
chez tous les peuples primitifs. De meme, il ne faut pas 
oublier la tendance de ces peuples, ainsi que des peuples 
classiques, å, chercher dans l'ordre etabli de la nature des 
garanties de stabilite pour l'ordre humain. Le totem, c'est 
toujours P e sp ö ce qu'on choisit, sans se rendre compte, en 
general, de la eause de sa preference. Cependant, ee qui in-
teresse ici, c'est evidemment le fait qu'il y a des espöces diffe-
rentes dans la nature (au rögne animal, vegetal, mineral etc.). 
Cette classification etablie et fixe de la nature semble offrir le 
principe du groupement de la societe humaine: la famille 
refiechit l'espåce•, done, la parente a ete fondee en principe, 
pour ainsi dire, et par le rapport intime avec la elassification 
de la nature — regardee naturellement comme eternelle — 
l'ordre social est eleve au-dessus de ce qu'il 37 a d'accidentel 
et d'ephemöre dans la vie humaine et rendu imperissable 
comme la nature. Ainsi, l'origine du totemisme devrait are 
cherchee dans les instinets sociaux plutt que dans les instincts 
religieux. 

La main droite de Tyr, l'epke de Frey. Par KAARLE 
KROHN (professeur å l'université de Helsingfors). P. 541 
—547. 
1. Be Tyr, Snorre ne cite qu'un seul mythe: celui de la 

perte de sa main droite. Il fait partie de la description de 
l'enchainement du loup Fenris et est suivi du inythe de 
1Warquillement de la gueule du monstre enchain6 Celui-ci 
imite une kgende de la descente du Christ aux enfers, oå il 
ouvre la gueule du diable en lui mettant une croix ou une 
lance entre les måehoires. L'enchainement du loup est analogue 
au r&it biblique de l'enchainement de Samson. lUme l'icke de la 
main fourrM dans la gueule du monstre pourrait 'are cherchee 
dans l'imagination chrétienne du moyen åge. Une main coupee 
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au poignet, reprUentant la main droite de Dieu, parait sou-
vent dans les dessins du moyen åge et aussi sur des monnaies, 
frappks par des Seandinaves du Northumberland au 10e sikle. 
Le mythe de Tyr pourrait signifier que Dieu a ktendu sa main 
droite, la sacrilant pour bier le mal. 

2. Du mythe de Frey et Gerd dans le Skirnisfly et le 
Gylfaginning on retrouve chez Saxo une variante racontk 
des personnages de Balderus et de Nanne. Celle-ci a été com-
park au rkit biblique de David et Bath-Shaa. Mkme avec 
celui-lå la ressemblance est frappante: le h&os monte å une 
place d'oil il a une vue äendue; il voit le corps nu, envoie un 
serviteur ravir eette femme, avec laquelle une liaison ne lui est 
pas permise; le projet de faire mourir son parent (mani ou 
pre). Frey sans epk, eombattant contre Bele, rappelle le 
combat de David et de Goliath, tandis que le bois de cerf de 
Frey correspond å la måchoire d'åne de Samson. 

«L'arme de foudre » et sa place dans l'archeologie da-
noise. Par CHR. BLINKENBERG (inspeeteur au Musée 
national de Copenhague). P. 58-71. 

Comme rauteur a essayé de le montrer dans le månoire in-
titulk « Tordenvåbenet i kultus og folketro » (Copenhague 1909), 
on trouve dans les croyances populaires qui se rattachent 
aux « pierres de tonnerre » et qui subsistent encore dans divers 
endroits du Danemark, des restes d'idkes remontant å la plus 
haute antiquit6 On peut done s'attendre aussi å en trouver 
des traces dans les &bris praistoriques de notre pays, et en 
effet les recherches arehkologiques, surtout dans ees dernikres 
annks, ont AvMk des faits qu'il faut rattaeher å ces 

Les objets qui, de nos jours, ont été pris pour des «pierres 
de tonnerre » varient dans les diff&entes eontrks du pays: 
ee sont soit les instruments de l'åge de pierre (surtout les 
haches), soit les kchinites ou les bgemnites. Pour les instru-
ments de silex, on ne connaIt pas encore de spkimens qui 
prouvent qu'au temps praistonque ils aient été regardU 
comme des « pierres, de tonnerre, comme c'est le cas dans 
Pancienne Grkce et Italie. Pour les khinites, au contraire, on 
sait qu'aux deux premiers sikcles de notre åre ils ont servi 
d'amulettes (fig. 1), quelquefois renfermkes dans les urnes avec 
les cendres des morts. Les recherches des derniåres minks 
ont mis au jour des kchinites trouves dans une ciste de la 
dernikre pftiode de råge de pierre, au-dessus d'un tombeau 
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du premier åge du bronze (fig. 2), dans les restes d'une habita-
tion du second åge du bronze, et dans ceux d'une maison 
brtilåe de la period° preromaine de l'åge du fer. Le dernier 
exemple est surtout Instructif: deux echinites trouvees dans 
la couche des restes brftlås, s'il faut en juger par les condi-
tions o-å on les a recueillies, ont dft'etre pracees dans la 
maison de la måme maniåre que les « pierres de tonnerre » 
dans les maisons de nos paysans. Les echinites decouvertes en 
Norvåge nous renseignent aussi sur les croyances populaires 
de l'ancien Danemark; il faut supposer qu'elles ont etå im-
portåes du Danemark, puisque cette pierre ne se trouve pas 
dans les gisements naturels de la terre norvegienne. TJn 
exemplaire a ete trouvå dans un tombeau du temps des vikings. 
Ce qui correspond encore aux «pierres de tonnerre» des anciens 
tombeaux danois, ce sont quelques pierres dont la forme est 
celle d'un doigt et qu'on a recueillies dans des tombeaux du 
Holstein (fig. 3-4). 

Plusieurs savants ont cru trouver des traces de l'adoration 
d'un dieu personnel de la foudre, portant un marteau ou une 
hache, dans les premiåres periodes de notre antiquite; mais 
les temoignages sur lesquels on s'est appuye doivent åtre 
interpråtes d'une autre maniåre, et rien ne fait croire que les 
hommes de l'åge de pierre ou de celui du bronze aient adorå 
un dieu personnel, representant la foudre. 

Le dieu de la foudre de l'antiquite classique (Zeus, Juppi-
ter) et ses armes n'ont laisse que peu de traces chez les an-
ciennes populations de la Scandinavie et en general chez les 
peuples gothiques et germaniques. Il est vrai que le foudre 
de Juppiter a ete applique souvent sur des choses romaines 
en general et aussi sur celles que le commerce a transportees 
jusqu'en Danemark; majs les copies en sont rares chez les 
peuples gothiques; on en voit sur la pointe d'une lance trouvee 
å Mfincheberg et sur celle d'une fiåche de Vimose (fig. 7). 
Dans ces exemples, le symbole classique de la foudre- figure 
avec d'autres signes sacres empruntes aux peuples civilises de 
l'Europe du sud; majs son vrai sens n'a pas åte clair pour 
les peuples du nord. Pourtant son application å une arme est 
dfte å une tradition du sud, oå, dejå dans les temps prehisto-
riques, l'arme de foudre se trouve copie sur une epåe pour lui 
communiquer la terrible force qui tue. 

52-117091 Fiistekrift till II. F. Feilberg. 
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Les Mythes de Loki, par AXEL OLRIK (professeur agrege å 
Puniversite de C openh ague). P. 548-593. 

Critique des tentatives qu'on a faites jusqu'ici d'expli-
quer le personnage de Loki et qui, en general, se rapportent 

un phenomåne de la nature. En etudiant ce personnage, qui 
nous est surtout connu par les mythes, il faut suivre la rågle 
generale qui doit diriger toutes les reeherches relatives aux 
traditions populaires: noter les traits epiques propres aux 
mythes de Loki pour etablir s'ils constituent un seul type 
ou s'il faut les rattacher å plusieurs trpes. 

Les mythes qui se rapportent å Loki sont trås nombreux. 
La plupart ont un caractåre populaire et antique. Loki y 
agit pour lui-meme, mais il represente aussi deux autres 
personnages contradictoires: le compagnon d'Odin — en cette 
qualite, il est son egal, faisant partie de la trinite d'Odin — 
et le compagnon de Thor, dont il est le serviteur. Le motif 
epique, oå Loki, par sa ruse, l'emporte sur les geants, est 
plus marque dans Loki-Odin; Loki faible et qui trahit les 
dieux, paren surtout s'opposer å la force du dieu du tonnerre. 
II semble que deux personnages du mythe antique se soient 
fondus dans le Loki des poåmes de l'Edda. 

L'idee d'un Loki qui songe au mal et qui represente un troi-
siåme type, tient une place trås marquee dans les poåmes de 
l'Edda, majs ce type est rarement represente par des traits epi-
ques (son röle dans la legende de Bilder est d'un åge douteux). 
Le conte oå nous assistons au spectacle de Loki mangeant le 
coeur de la sorciåre doit etre rattache å un conte de l'Europe 
orientale. Loki lie remonte å des prototypes qu'on trouve chez 
les peuples du Caucase. Un mouvement relativement nouveau 
(les Goths å Pepoque des migrations des peuples) semble avoir 
porte aux pays du Nord cette idee d'un Loki diabolique. 

Pour expliquer les noms de parente donnes å Loki dans 
les poåmes mythiques, il n'est pas necessaire d'avoir recours å 
une symbolique naturelle, ni å des theories sur Phistoire des 
religions. Ces noms sont presque tous bien transparents au 
point de vue linguistique et eorrespondent aux idees sur Loki 
que la mythologie de l'Edda connait dejå autrement. 

Les mythes ot Loki parait comme voleur ou prenant 
les animaux des riviåres, forment un groupe å part. Ces types 
ne correspondent pas aux autres types de Loki, et il faut 
pluta les considerer comme des rudiments d'un heros antique 
populaire et ravisseur de culture (cf. Promethee et les ancetres 
des Indiens de l'Amerique du Nord). 

Quand möme on ne saurait le prouver, c'est probablement 
ici qu'il faut ehercher le type original du personnage si etrange- 
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ment compose de Loki. Le developpement plus riche de la 
matiåre mythologique l'elåve de differentes maniåres å la hauteur 
des dieux (å l'est, &est de Thor, å l'ouest, d'Odin qu'on l'a 
rapproche). Le developpement du type de Loki-Odin suit 
celui de la mythologie d'Odin pendant les premiers siåcles de 
notre åre. 

Le Loki de Pimagination populaire est un personnage å 
part: le Lokki de la Suåde du sud et de la Norvåge du sud 
est l'esprit du foyer, souvent avec des traits de goblin bouf-
fon•

' 
 le Lokki danois est une creature aerienne et brillante. 

Probablement, l'un et l'autre sont un tont autre mot (Lokki, 
et non pas Loki). 

Les differentes formes des sources du nom de Loki doivent 
pour la plupart etre rattachees å un seul des types mentionnes 
plus haut: Lokki se rapporte surtout au petit lutin de l'ima-
gination populaire (non au Loki de la mythologie de l'Edda); 
Loäurr, å Loki-Odin; Loptr

' 
 å Loki-Thor; Loki, å tons les 

types mythiques (surtout å, Loki malveillant) que pråsentent 
les explications les plus probables de l'heure actuelle: Lokki = 
logi e- lukön), fiamme, homme porteur de la lumiåre; Lååurr 

*LuhDuraR, porteur du feu (Promethee); Loptr, lueur (eclair 
faible?). On ne sait måme pas si le mot Loki est un veritable 
mot ou seulement une abreviation des autres noms. En tout 
cas les mythes, qui representent une matiåre organique et plus 
riche, doivent etre eonsideres comme plus importants que les 
seules etymologies, lorsqu'il s'agit de fixer la nature et l'his-
toire de Loki. 

Blåkulla — la deesse de la mort. Par RICHARD STEFFEN 
(proviseur du lycee de Visby). P. 536-540. 
On a designe par le nom de Blåkulla l'endroit ofi, selon les 

anciennes eroyances, les sorciers et les sorciåres s'assemblent, 
å, l'occasion de certaines fåles, pour faire des orgies avec le 
diable. On a emis differentes opinions sur la signification de 
co mot. On l'a explique comme « la colline bleue », c.-å-d. la  
montagne azuree, lointaine, et qui a servi de rendez-vous, ou 
bien comme « Vantre bleu (c.-h-d. noir)» ou l'enfer; nfin on l'a 
aussi derive du nom allemand Blooksberg. 

Blåkulla, traduit mot å mot, signifie « la femme noire », 
expression qui doit etre prise au sens de « deesse de la mort ». 
Il faut done rapprocher Blåkulla de Hel, nom de la deesse 
de la mort chez les Islandais, laquelle est aussi representee 
noire. « Aller å Blåkulla » est done l'equivalent de « aller å 
Hel ». 
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Le plus connu des endroits auxquels on a donnå cc nom, 
c'est Pile rocheuse de « Blå Jungfrun » (« la Vierge noire ») 
situåe au dåtroit de Kalmar. Le nom de Blå Jungfrun (Vierge 
bleue) est done tont å fait synonyme de Blakulla. Sur 
« Blå Jungfrun » on raconte diverses lågendes, qui se rappor-
tent å un eulte antique des morts, accompagnå de sacrifices 
humains. L'objet de ce culte, c'åtait la dåesse de la mort, 
et si l'on compare ses attributs å cc que nous apprennent les 
aneiennes croyances allemandes, nous arrivons å la conclusion 
que c'åtait Frigg, Påpouse d'Oden, le dieu de la tempåte et 
de la mort, dont Påpouse åtait probablement la dåesse de la 
mort, commune å tons les peuples germaniques. 

Les geants et non Par KNUT LIESTOL (docent å l'uni-
versitå de Christiania). P. 192-205. 
Dans les lågendes, dans les chansons et les contes popu-

laires de la Norvåge chrétienne du moyen åge, il y a une 
sårie de råcits oii sont dåcrites les råunions familiåres des 
gåants et des hommes å noöl. La poåsie paYenne ne connait 
guåre de rapports entre les gåants et noöl. Si Påpoque chré-
tienne a pu cråer des rapports de cette espåee, cela provient de 
cc que les eroyances populaires des pays scandinaves confon-
daient des åtres surnaturels de diffårentes espåces. On confon-
dait les gåants avec les åmes des morts qui, suivant une 
vieille croyance populaire, se promenaient dehors, å noöl, dans 
la nuit. On confondait aussi les gåants avec les åtres sylvains 
(qui sont originairement les åmes des dåfunts). C'est avec 
ees åtres que les gåants parcouraient la campagne dans les 
tånåbres de noöl. Plus la religion chrétienne repoussait la 
croyance d'aprås laquelle les dåfunts auraient accompagnå les 
gåants, plus le röle que jouaient ceux-ci fut considårable. La 
confusion dont nous venons de parler a aussi fait paraitre da-
vantage le cötå humain des gåants, de sorte qu'ils entraient 
plus facilement dans les poåmes åpiques comme des per-
sonnages agissants. La nouvelle poåsie chrétienne åpique put 
alors adopter les vieilles idåes littéraires sur les gåants. 
La vieille poåsie paYenne changea de caractåre, et au lieu 
de Popposititn qui rågnait, dans l'esprit paäen, entre les 
gåants et les dieux, nous trouvons une nouvelle opposition entre 
les gåants et les grands repråsentants du christianisme. Non 
seulement on peut suivre le dåveloppement des idåes sur les 
gåants que produisait le christianisme, dans Pesprit populaire, 
majs on s'apercoit aussi du rapport littéraire entre les nom- 
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breux recits de råunions familiåres auxquelles prenaient part les 
geants. C'est ce qui explique les rapports entre la vieillepoesie 
paYenne et les chansons populaires norvegiennes et ferceiennes. 
Les chansons populaires norvegiennes et ffflrceennes oit figurent 
les « trolls » ont leurs racines dans les vieilles croyances pai-
ennes, et leur naissance suppose la confusion d'idees anciennes 
et d'idees nouvelles qui a formå le sol fertile ml poussait la 
nouvelle plante epique. 

Croyances populaires concernant les tumulus. Par HAAKON 
SCHETELIG (conservateur du Musée de Bergen). P. 206- 
212. 
Jusqu'å la fin des temps du paganisme, il se conserva en 

Norvåge cette idee primitive du tombeau que c'etait la demeure 
du inort, 	il avait son domaine, comme la maison etait 
celui des vivants. L'ancien respect des tumulus s'est transmis 
en heritage jusqu'å nos jours. C'est cependant rarement qu'on 
trouve chez les paysans une idee nette de ce que c'est en 
verite que ees tumulus. Co n'est que par exception que la 
tradition de celui qui y a ete enterrå s'est maintenue fixee. 
Ainsi, dans un lieu (å Etne, Söndhordland), on racontait que 
dans certain tumulus il y avait une cruche, une bague et un 
bracelet, et en effet les deux premiers de ces objets furent 
trouves quand on ouvrit le tumulus. Majs le plus souvent il 
n'y a que des traditions bien vagues et d'un caractåre general, 
sans rien de particulier, qui se rattachent aux tumulus, legendes 
de tresors caches, ou d'elfes ayant pris leur demeure lå-dedans, 
ou bien l'endroit fait naitre une sensation indecise de quelque 
chose de surnaturel et de sinistre. C'est un trait plus prononce 
de l'ancienne croyance qui parait quand on n'ose pas couper 
les rameaux d'un arbre plante sur un tumulus ni l'herbe qui 
y eroit. A Jölster on avait fait une clöture autour du tumulus 
pour empöcher le betail d'y aller -paitre ou seulement d'y 
marcher. Sur un tel tumulus sacre de Nordfjord, on allumait 
au PO siåcle des feux de la Saint-Jean. Jusqu'å notre epoque, 
les paysans ont fait de grandes difficultes pour permettre 
aux archåologues d'ouvrir les tumulus. Dans des endroits 
isoles, il s'est maintenu une tradition obscure de ceux qui 
habitent les tumulus (« tussen), « garvoren », ou « tunvoren »), 
meme on trouve encore des traces de sacrifices qui s'y faisaient. 
Ainsi, sur le « Tussehaug » de la ferme de Viken, å Valle du 
S:etersdal, on tuait jadis tous les ans un coq å la Saint-
Jean. A la ferme de Kolve, dans le Raundal, en Voss, quand 
quelqu'un mourait, on offrait des sacrifices å » garvoren », qui 
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demeurait, croyait-on, dans un tumulus, situe lä; ainsi par 
ex. on a sacrifie une genisse å la mort du påre du proprietaire 
actuel. On ne sait pas bien quel rapport il y a entre les 
tumulus et les feux de la Saint-Jean, ainsi que d'autres cerå-
monies qui y ont lieu. 

Le cauchemar et le loup garou dans les croyances 
populaires des provinces de Småland et de Bleking. 
Legendes recueillies par C. W. V. SYDOW (docent å 
l'universite de Lund). P. 5 94-5 05. 
Grand nombre de variantes des måmes legendes, recueillies 

sur un territoire assez restreint, pour montrer comment ces 
croyances changent de lieu en lien leurs details, tout en res-
tant essentiellement identiques. Le cauchemar est en Suåde 
un åtre feminin. C'est une fille dont la måre a passé autour 
de son corps, pendant la grossesse, les membranes de l'arriåre-
faix d'une jument, afin de faciliter l'enfantement. Elle entre par 
nu tron quelconque dans la chambre; si l'on ferme le tron elle 
reste, et suivant une legende trås repand.ue il est arrive qu'un 
paysan, aprås l'avoir ainsi captivee, l'a prise pour femme. On 
raconte aussi partout qu'un paysan, dont elle a tourmente les 
chevaux, a attaché å. leur dos une faux: le matin c'est la femme 
du paysan qui en les montant s'est dechiree. D'autres legen-
des encore sont racontees. 

Le loup garou est un homme ensorcele. Il attaque sur-
tont les femmes grosses. Dans les croyances modernes le 
cauchemar et le loup garou se confondent. 

Les visions dans la litterature du moyen åge. Par HJ. 
FALK et MOLTKE MOE (professeurs å l'universite de 
Christiania). P. 42 1-448. 
L'idee fondamentale de t o ute s les visions des enfers pro-

vient de la croyance universelle å un voyage que font les morts 
pour arriver dans leur pays de l'au-delå. Les sources princi-
pales de la conception des visions chretiennes du moyen 
åge se trouvent dans les eschatologies des anciens Perses et 
des anciens Egyptiens, dans les apocalypses juives et avant 
tont dans les cultes orphiques-pythagoriciens des Grecs. Ces 
quatre courants ont måle leurs eaux dans les revelations apo-
cryphes du christianisme le plus ancien, qui månent directe- 
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ment å la litterature des visions du moyen åge. Celle-ei 
commence vers l'annee 400, et fieurit surtout depuis le 116  
siåele jusqu'aux 13e  et 14e siåcles. Le D ialogue (de ran 
594) du pape Grågoire le Grand a (ledde les traits principaux 
du developpement suivant; les details ont cependant — peut-
åtre å un plus haut degre encore — ete influences par les 
visions irlandaises, pleines d'une imagination feeonde (du 76  
jusqu'au 12e siåeles, culminant dans les visions d'Alberie, de 
Tundal et d'Enus, du 12e siåcle). 

La litterature des visions du moyen åge se divise en 3 
ou 	4 branches: la pr e miåre, provenant du Dialogue de 
Gregoire, s'occupe surtout de la deseriErtion des joies du ciel; 
la d euxiåme, «rallemande», a pour sujet le purgatoire et les 
supplices de l'enfer (å celle-ei appartiennent aussi les ancienne§ 
visions anglaises et franques); la troisiåme, c'est Firlandaise 
qui å son tour se divise en deux: l'une, formee par la reunion 
des deux courants issus du groupe de visions allemand 
et de Gregoire — avec celle-lå la litterature des visions 
chretiennes atteint son point culminant —; puis une autre plus 
populaire et profane (ayant pour paradigme le voyage au 
Pays de la vie de Brendan). Comme un qu atr iå me groupe 
— ou raineau du troisiåme — on peut eompter les visions de 
Godskalk et de Thurkill (1190 et 1206) ainsi que le Draum-
kvfflde (env. 1220) et le Sdlarljdd (aprås 1250). Ce groupe se sert 
de materiaux que lui fournit le groupe irlandais, mals en y 
målant des traits de traditions pit:Annes de la Seandinavie et 
d'une tradition toute particuliåre de l'eglise allemande. 

7. La science du peuple. 

Brödrahalla — une pierre runique et une legende popu-
laire. Par 0. VON FRIESEN (professeur å l'universite 
d'Upsal). P. 606-616. 
La paroisse de Reftele est situee au centre du canton de 

Vestbo, dans la prefecture de Jönköping, å l'ouest du Småland. 
Du plus loin qu'on s'en souvient, le siåge du tribunal cantonal 
s'est aussi trouve iei. Au moyen åge et au commencement 
des temps modernes, le tribunal s'assemblait sur une butte de 
gravier assez esearpee, plus tard passee en sabliåre et dont, 
par consequent, une grande partie a ete enlevee. Les vieux 
du pys l'appellent Brörehalla, c.-å-d. « les pierres des fråres ». 
A l'ongine, on donnait ee nom å deux pierres dressees sur 



800 	 Rfisumks 

la cröte de la butte et qui sont enfin tombees dans le fond 
de la sabliåre. Il s'est cependant conservå une vieille tradi-
tion, suivant laquelle l'une de ees pierres ou peut-ötre toutes 
les deux porteraient une inscription runique, et le conducteur 

i F. J. E. Eneström, antiquaire nteresså, a fait des recherches, 
en 1906, dont le råsultat a åtå la dåcouverte d'une pierre 
runique qui jusqu'alors n'avait pas åtå dåerite dans la littå-
rature scientifique. Il est vrai que le temps a portå de rudes 
atteintes å son inseription: 
Ä. 	(å la face): .. . ruif, + r[ish]i + stin + vana + eftin + s[uin?] auk 

[iskil?] suni • sina + tua 
B. (cötå droit): [hialpi + ku]li + selu 	bi[Ra] 

Traduction: « Torlev » ou « Rolf a årigå cette pierre å la 
måmoire de S(ven?) et d'(Eskil?), ses deux fils. Dien ait merei 
de leurs åmes ». La pierre doit dater de 1025-1050. 

Et voici ce qu'une lågende, trås råpandue eneore au pays, 
raeonte sur les circonstances qui ont aceompagnå la mort des 
deux fråres: 

« Il y.  a bien du temps, un paysan avait deux fils qui 
n'åtaient jamais d'accord, pas måme dans leur premiåre enfance, 
et qui une fois, d'aprås ce qui avait åtå prådit, se frapperaient 
å mort. Afin que cette prådiction ne s'accomplit pas, leurs 
parents les firent partir loin de la maison paternelle, dans 
des directions diffårentes, de sorte qu'ils ne se vissent plus. 
Aprås bien des annåes, ils retournårent cependant au pays. 
Ils se rencontrårent au siåge du tribunal, sans se reconnaitre, 
ehacun suivi de son chien. Les ehiens en vinrent aux prises, 
et voilå bientöt leurs maitres aussi engagås dans un combat 
°å ils finirent par se tuer. Blessås å mort, ils se recon- 
naissent, et leurs parents årigent å leur måmoire, å l'endroit 
oå se råunit le tribunal, les deux pierres Brödrahalla(r), qui 
ont enfin donne leur nom au siåge du tribunal. » Sauf quel- 
q.ues petites divergences, c'est dans cette forme que la tradi- 
tion a åtå notåe å plusieurs reprises, dans le cours du siåcle 
dernier. Elle se retrouve aussi chez Olaus Magnus, dans son 
fameux ouvrage De gentibus Septentrionalibus, Roma 1555. 
Au 31e chapitre du premier livre la lågende est racontåe d'une 
maniåre qui, sur tous les points prineipaux, est d'accord avec 
les rådactions råcentes, et la lågende est localisåe de maniåre 
å mettre hors de doute qu'elle se rapporte å notre monument. 
Autant que nous avons pu trouver, le sujet möme de cette le- 
gende est tout å fait original, et la lågende n'est pas 
rattachee å aucune autre place. Il n'est done pas invraisem-
blable que c'est un fait historique qui est au fond de la lå-
gende, fait qu'on pourra aisåment dåmöler sous l'enveloppe 
romantique dont rimagination populaire l'a ornåe. Les deux 
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fråres, dont l'un ou pent-åtre tons les deux ont pris part aux 
expditions des vikings au eommencement du XIe siåele — 
c'est un fait que les habitants de la province de Småland y 
ont pris part dans une grande aendue — ont été séparés et 
ne sa reconnaissent plus en se rencontrant au lien du tribunal. 
Ce n'est qu'aprås le •Usastre et lorsque les deux fråres se sont 
(UP, bless4 å mort que le påre reconnait son fils dans l'aranger. 
Si cette supposition est juste, nous avons ici un de ces cas 
si rares oå une tradition vivante vient complfter les faits 
en gånåral si maigres dont nous fournit l'inscription d'une 
pierre runique. 

Les genres populaires de plantes. Par MARIUS KRISTEN-
SEX (doeteur ås lettres, professeur å l'Ecole des hautes 
andes populaires d'Askov). P. 41-57. 
Ce traiU rend compte de la maniåre dont le peuple 

regarde les analogies entre les genres de plantes et les råunit 
en familles. En voici les principaux råsultats. 

Tandis que la botanique sys-Wmatique råunit les 
espåces aprås avoir fait un examen analytique, la 
maniårepopulairedediviserlesplantesenfamilles,telle 
qu'on la trouve exprinAe dans les noms des plantes, 
se rapporte au contraire exclusivement å des qua-
litås superficielles, faciles å observer. Une certaine ressem-
blance quant å la structurel gånårale, quant aux fieurs, aux 
feuilles2, aux fruits, måme å l'habitation ou å l'emploi, suffit 
pour cråer une famille. 

Tandis que la botanique seientifique cherche 
å lUfinir la famille, la botanique populaire n'en in-
dique que le centre, laissant la pfflphkrie indktermink, cha-
que es-påce pouvant servir de point de dåpart pour faire de 
nouvelles additions 3. 

Tandis que la bot. systin. fonde la parent 
sur une seule classe de qualitås, la bot. pop. choisit 
pour point de dåpart tantöt Fune, tantöt l'autre4  de 
sorte qu'on peut grouper autour d'une .plante comme espåce 
principale plusieurs familles qui n'ont nen de commun. 

Cha r d on : Carduus, Onopordon, Eryngium, Dipsacus. 
Tref] e: Trifolium, Oxalis, Aneinone hepatica. 
Ch ar d o n : Carduus oleraceus Sonchus ---> Taraxacum. 
0 ig n on : 1. (Structure) Allium, Armeria, Pyrola. 2. (Odour) 

Thlaspi arvense, Teucrium. 
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Le syståme de la böt. pop. a de la valeur en ce qu'elle 
fournit des matriaux Amantiques et qu'elle nous aide å 
comprendre les thkories de l'annenne botanique. 

Noms de plantes, usages et idees populaires concernant 
les plantes, recueillis dans la province de Härje-
dalen. Par ERIK MODIN (dr. phil., curé de Maltrå en 
Ångermanland). P. 697-737. 
Le peuple a une eonnaissance nullement m4risable de 

la nature, de ses produits et de ses plknomånes, transmise 
par la tradition oraIe et développée depuis les temps anciens. 
C'est lå un h&itage de culture qui, vu de plus prås, excite 
notre admiration ou du moins notre int&a. 

Cette science populaire n'a pas partout la möme aendue. 
La nature diffirente des lieux et les mäiers des gens qui y 
vivent font que leurs connaissances sont plus pauvres ou 
plus riches. 

Une nature monotone attire moins l'attention de l'homme, 
°coupe moins son imagination et sa facult6 d'observation qu'une 
nature riche en scånes varkes. Pour eette raison, l'habitant 
de la plaine est moins familiariM avec la nature que le monta-
gnard, le laboureur et l'industriel moins que le chasseur, le 
påcheur et le nomade. Et en g6kral on peut dire que les - 
hommes des temps recuks, qui Upendaient plus imnkdiatement 
de la nature que les gens cultiv4 de nos jours, ont pu 
mieux lAnarer les seerets intimes de son travail et de ses 
lois que ne le peut l'homme moderne dont les connaissances 
reposent plutt sur la lecture que sur l'observation. 

Cette eonnaissance de la nature, acquise par l'exiArience, 
que possåde la tradition populaire, Avåle plusieurs traits d'une 
facult d'observation admirablement fine et söre. Les noms 
que le peuple a donn& aux animaux et aux plantes, par 
exemple, trahissent eombien il est initk aux secrets de 
leur vie. Les noms rendent souvent d'une maniåre fort heu-
reuse le caractåre m"åme de Pobjet nomnk, non seulement 
quand il s'agit de l'aspect général, majs aussi le earactåre des 
habitudes et des cris des animaux, des vertus particuliåres 
des plantes, utiles ou nuisibles, etc. 

Une connaissance populaire de la nature relativement 
large et d'un caractåre original s'est ekveloppe et existe 
eneore dans la province goignU qui porte le nom de Härje-
dalen et dont la population, vivant au milieu d'une nature 
trås varke, s'est nourne surtout de l'eevage des bestiaux, de 



LA SCIENCE DU PEUPLE 	 803 

la chasse, de la peche et d'une exploitation primitive des 
mines. Ce qui fait le sujet de notre article, ce sont en effet 
les nombreux noms de plantes, en partie archaIques, et aussi 
les usages et idees populaires se rapportant å la vie des 
plantes, qu'on trouve dans cette province. 

L'arbre toujours vert devant le temple palen d'Upsal. 
Par L. FR. LÄFFLER (ancien professeur de langue 
suedoise å, l'universite d'Upsal). P. 617-696. 
La scolie 134 d'Adam de Bremen raconte gull y a devant 

le temple kaYen d'Upsal un tres grand arbre å larges branches 
qui est toujours vert en hiver comme en ete », en ajoutant que 
« personne ne sait de quelle espece est cet arbre ». 

Sur la nature de cet arbre il y a eu deux opinions di-
vergentes. Selon Pune, la plus ancienne, il a dit. representer 
« l'arbre de l'univers », (Yggdrasill, Mimameihr), ou meme il 
ne serait que Pozeuvre d'une fiction, fondee sur le mythe de 
cet arbre. Selon l'autre, ce mythe proviendrait au contraire 
des descriptions de l'arbre d'Upsal. 

Il se presente d'abord la question de savoir s'il est possible 
de supposer eorrecte soit Pune soit Pautre de ces opinions. On 
rend compte du reste de la dite seolie et eneore du contenu des 
deux suivantes (jui s'y rapportent, en parlant aussi du temple 
d'Upsal, de sa situation, de ses environs, du culte qu'on y cele-
brait. Tons les autres details de ces scolies doivent etre censes 
authentiques, et le detail de l'arbre l'est probablement aussi. 
Il n'y a rien de fantastique dans la description de l'arbre que 
fait Adam. L'arbre aura sans doute ete un if, supposition 
appuyee et par la deseription d'Adam, et par des faits de 
Phistoire naturelle. Aucune des opinions citees plus haut ne 
se laisse coneilier avec ce qui vient d'are demontre. Cepen-
dant, on se demande, si la seconde de ces deux opinions ne 
pourrait avoir un fond de verite, en tant que l'arbre d'Upsal 
a dit influencer un certain degre la forme qu'a revetue 
dans la Scandinavie le mytlie de l'arbre de l'univers. 
La description de l'arbre de l'univers qu'on trouve dans 
l'Edda de Snorre et dans le Fj2lsvinnsmål, disant que cet arbre 
porte des aiguilles, que c'est un °ond er e (rauteur prouve 
qu' « aiguille » ne peut pas avoir la signification de 'feuille'), 
qu'il a des proprietes medieinales, ainsi que les ifs, rend 
probable une telle inftuence de l'arbre (l'if) d'Upsal, exercee 
sur le mythe de l'arbre de l'univers. 

Le frene de Gotland toujours vert, eite par beaucoup 
de mytholooues est encore une version du mythe de l'arbre 
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de l'univers, transformå par la tradition populaire, qui en 
Suåde influencee par l'arbre d'Upsal, l'a represente comme 
un barr-ask  ' fr åne å aiguilles' (cf. « arbre å aiguilles », 
conifåre), en patois bar-ask, dans l'ile de Gotland transformå 
par Petymologie populaire en Bara-ask. 

8. Poesie populaire. 

Les differentes versions du conte: « La fuite devant le 
troll ». Par A. AARNE (professeur agrege å runiversite 
de Helsingfors). P. 756-760. 
On rend compte des principes fondamentaux d'aprås les-

quels les differentes versions du conte sont divisees en types 
dans l'ouvrage recemment paru « Verzeichnis der märchen-
typen » par A. Aarne. Dans ce catalogue, le dit conte est 
represente par deux types principaux, les numeros 313 et 314, 
dont le premier est encore subdiviså en trois types. Comme 
on doit considerer les recits dans leur ensemble et non seu-
lement le caractåre de la fuite, la methode la plus pratique 
pour distinguer les types principaux a semble åtre eelle qui les 
separe selon que le heros du conte est aide dans sa fuite par 
une jeune fille ou par un cheval. Pour d4terminer les types 
subordonnes de la premiåre version, il faut noter si l'episode 
de la fiancee oubliee on celui du coffret interdit est joint å 
l'histoire de la fuite (cette forme est du moins connue en 
Finlande). Au troisiåme des types subordonnes on compte 
les variantes qui n'appartiennent å aucun des precedents. 

Le conte de l'homme-ours. Par EVALD TANG KRISTENSEN 
(folkloriste, ancien maitre d'ecole primaire, Jylland). P. 
456-465. 
L'homme fait un pacte avec le diable pour revetir la 

forme d'un ours [FF, Aarne n:o 361]. Ce conte est reprodiut 
exactement comme il fut raconte par la meilleure conteuse du 
Jylland. Des notes biographiques sur cette personne sont 
ajoutees. 
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Chanson pour rire du 18' siecle. Par RIKARD BERGE 
(å, Oifjeld, Telemarken). P. 213-220. 
Cette chanson, oi il s'agit d'une noce å Vinje, en Tele-

marken, a sans doute ete composee dans la dite eontree, å en 
juger par la scåne de l'action et le earactåre de la langue. 
Le temps et le lieu sont indiques plus exaetement å Paide 
des noms de personnes et d'endroits; les indiees rares et de-
taches de la chanson sont combines, mis en relation les unes 
avec les autres. C'est une chanson historique, dont le sujet 
date de 1770 et qui a sans doute ete faite la meme armee. 
Elle marque — avec quelques autres chansons pen nombreuses 
— la transition de « chanson populaire » å « chanson locale » 
qui a eu lieu en Norvåge entre 1600 et 1800. 

La chanson de Thor aux Fxrce. Par H. GRONER NIELSEN 
(collaborateur å la Collection eentrale de traditions popu-
laires Copenhague). P. 72-76. 
La chanson de Thor ( «Thorsvisen» ), chanson populaire 

scandinave bien connue, n'a ete trouvee jusqu'ici qu'enYorvåge, 
en Suåde et en Danemark. Que cette chanson ait cependant 
ete chantee aussi aux Iles Fxrce, c'est ce qui resulte d'une 
lettre de 1820, oi les deux premiers vers sont eites. On ex. 
retrouve encore des traces dans d'autres chansons sous forme 
d'emprunts. Le texte fxrceien represente une forme inter-
mediaire entre les redactions norvegienne et suedoise; cer-
tains faits linguistickues isoles font eroire que la chanson, 
dans sa forme fxrceienne, est probablement originaire de la 
Norvåge de l'est. 

Les cantiques de Hans Christensen Sthen et les chansons 
populaires. Par GEORG CHRISTENSEN (mag. art., Copen-
hague). P. 101-112. 
Les psalmistes danois, depuis la reforme jusqu'au 17e 

siåcle et pendant une partie considerable de ce dernier siåcle, 
ont en prineipe suivi et imite les psalmistes allemands. On 
remanie les vieux hymnes latins, on paraphrase les psaumes 
de David, ou bien on met tout simplement en vers les verites 
et les enseignements generaux de la religion — le tout å 
l'usage de la congregation, pour etre ehante au service divin. 
Nulle part, dans ces cantiques, on ne trouve de vie individuelle 
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ni de caractåre personnel. Une franche certitude lutherienne en 
matiåre de foi, un courage actif, dirige vers le dehors, voilå leur 
ton fondamental. C'est le cas, par exemple, du plus ancien 
livre de cantiques danois autonse, celui de 1569, par Hans 
Thomissen. 

Les deux petits recueils de cantiques de Hans Christensen 
Sthen, le Manuel de 1578 et le Livret du pelerin (< Vandre-
bogen ») d'environ 1591, portent une tout autre empreinte. L'in-
tention de l'auteur n'etait pas qu'on s'en servit au service 
divin, majs aux heures d'edification domestique ou individuella. 
Dans ces cantiques, il est plutöt question du peche, de l'an-
goisse et des aspirations de l'åme que de combats spirituels 
et de manifestations de la volonte. 'Tandis que les cantiques 
de la premiåre periode de la reforme pröchent un peu, ces 
derniers approfondissent la vie interieure et les emotions per-
sonnelles de l'åme. 

Quant aux melodies, Sthen les emprunte souvent å des 
chansons profanes allemandes ou aux chansons populaires 
danoises. Il imite aussi les refrains de celles-ci; majs son 
style fortement personnel et lyrique au ton fondamental ele-
giaque n'a pas de correspondant dans les chansons populaires 
dont il emprunte les melodies. Comme un certain nom bre de 
ses contemporains il a jete un dernier regard de regret vers 
la vieille litterature danoise, majs il n'a j amais eu l'intention 
de l'imiter dans ses o3uvres littéraires. Au con traire, il trans-
porte souvent et presque mot å mot dans le domaine religieux 
les chansons profanes erotiques de son propre temps, de carac-
tåre purement lyrique et elegiaque, avec leur maniåre mono-
tone d'exprimer le desir, avec leurs priåres de fidelite. Il 
n'y a que l'objet du sentiment qui soit autre. Peut-ötre 
dirait-on qu'å sa fa9on il fait la guerre de la reforme aux 
chansons lascives, en les « travestissant » chretiennement. Mais 
la transformation est plutöt partie du fonds commun de sen-
timents. Sur ce point, son ceuvre se rapproche de la poesie• 
pastorale et du pietisme, oit l'amour terrestre et l'amour celeste 
sont aussi entremeles, quoiqu'on n'y trouve guåre ni tant de 
purete d'ame, ni une si charmante melancolie de style que 
dans la poesie de la fin du 168  sikle. 

Danse å l'epee et danse å l'arc. Par T. NORLIND 
(directeur de recole pop. superieure de Tomelilla, docent 
å l'universite de Lund). P. 738-756. 
La description d'une danse å l'epee suedoise, executee dans 

des ecoles de Suåde et de Finlande, au 17e sikele, se trouve 
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conservee dans trois textes manuserits. Il est evident, c'est d'Alle-
magne que cette danse est venue en Suåde. D'une comparaison 
entre les danses ä repee existant dans des pays differents 
(l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Scandinavie) il 
ressort qu'il y a une grande affinite entre cette danse et la 
danse å rare, d'ot elle s'est sans doute developpee. Cepen-
dant, l'essentiel de la « danse å l'are » semble &tre une ronde 
å une seule figure principale : la ronde retournåe. Une figure 
centrale, « la rose », a ete ajoutee, et plusleurs scånes guerriåres 
s'y sont rattaehees peu å peu, sons rinfluence des simulacres 
de combats des fåtes printaniåres, la eeremonie de l'aspersion 
et le combat entre le eomte de maj et le comte d'hiver ayant 
ete les seånes principales. 

La danse å repee suådoise, conservee jusqu' å nos jours 
dans les textes du 17e siåcle eites plus haut, porte des traces 
de tout ce developpement: (danse å la) ronde — danse å 
l'arc — seåne d'aspersion — comtes de maj et d'hiver. 

La danse au Grcenland. Par W. THALBITZER (cand. mag., 
Copenhague). P. 77-90. 
L'explorateur Frobisher a le .premier fait mention de la 

danse des Esquimaux. Aprås 	Olearius en a parle, majs 
ce qui l'a fait surtout connaitre, c'est la deseription de Hans 
Egede (dans la « Relation » de 1738) de la danse des Grroen-
iandais de rouest et eelle qu'a faite G. Holm pour les Groen-
landais de l'est (en 1885). Il resulte de ces recits, d'abord, 
que la veritable danse esquimau est exeeutee par un seul 
homme ou par une seule femme qui tournent sur eux-måmes en 
prenant diverses attitudes, sans remuer les pieds, majs en chan-
tant et en tambourinant; et puis, qu'å eöte de cette danse, il 
y avait autrefois une espåce de ronde, exeeutee par un certain 
nombre d'hommes et de femmes qui se prenaient par la main 
et allaient en rond de droite å gauche en chantant un refrain 
(aja ou hoi-hå), pendant qu'un seul danseur restait au centre, 
chantant et tambourinant å la maniåre des Esquimaux. Cette 
espåce de danse n'est connue qu'å la cöte de l'ouest, oi 
Egede l'a decrite au 188  siåele, et (A W. Thalbitzer l'a vue 
lui-m6me. Elle est rare å present. Chez les Grcenlandais de 
l'ouest d'aujourd'hui, bien d'autres danses ou jeux de danse 
sont en usage. Plusieurs sont accompagnåes de ehant. 53 
danses de cette espåee, sur lesquelles on a pris des ren-
seignements å deux endroits differents dans le nord du Groen-
land, sont enumerees et deerites sommairement. Dans plusieurs, 



808 	 nhsumts 

on croit reconnattre des traees d'anciennes dan ses esquimau; 
d'autres, dont quelques-unes sont trås modernes, ont ete im-
portees d'Europe. A_ Ammassalik, dans le Groenland de l'est, 
seule la danse esquimau, et non pas la ronde, est connue. 

La danse au Grcenland. Par HJ. THUREN (cand. theol., 
secretaire de la Collection centrale de traditions pop. et  
de la Societe de traditions pop. å Copenhague). P. 90-97. 
Quelques-unes des danses des Grcenlandais de l'ouest ne 

sont originairement Tie des danses de societe ou des danses 
populaires danoises (quadrilles, farandoles ou danses par couples), 
mtroduites en G-rcenland surtout au 19e siåcle par des immi-
gres ou des marins. Le caractåre original de ces danses est 
souvent fortement modifie, quand elles sont executees par les 
Esquimaux. La danse pantomime cdes barbiers », si populaire 
au Grcenland, a ete trås repandue en Danemark; elle remopte 
probablement aux folies des artisans du moyen åge. 

L'espece de ronde « å la chalne » qu'on peut voir encore 
de nos jours au G-renland du nord-est, est d'un interet 
particulier. Cette danse est reproduite dans la « Groenlands 
Perlustration » de Hans Egede (1741) et dans un recueil de 
contes populaires groenlandais (1841). La veritable ronde 
n'est pas connue dans le G-rcenland de rest, ni chez les Es-
quimaux du Detroit de Smith, ni chez les Esquimaux qui 
vivent ailleurs. Tout porte å croire que la ronde ou « chaine 
des G-ro3nlandais' de 1 ouest n'est pas d'origine esquimau et 
que cette forme de danse a ete importee. Comme cette danse 
etait en usage chez les Grcenlandais du temps de Hans Egede, 
il faut qu'elle ait ete introduite au Grcenland avant la deu-
xiåme colonisation au commeneement du 18e siåcle, ce qui fait 
supposer que la danse « å la chaine » des Esquimaux est une 
imitation des danses accompagnees de ehants populaires, diver-
tissement populaire de la population scandinave qui, aux 12° 
et 13e siåeles, habitait la cöte occidentale du Grcenland. 
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Af Johs. Brondum-Nielsen, Kobenhavn. S. 137-142. 

provient le s final du mot danois (i)medens, (i)mens? P. 779. 
Om banden og sveergen. Iagttagelser om edernes sprogleere 

af Otto Jespersen, Kobenhavn. S. 33-40. 
Jurons et imprecations, p. 779. 

Hvad betyder oprindelig ordet skald? Av Magnus Olsen, 
Kristiania. S. 221-225. 
Que signifie originairement le mot skald? P. 780. 

Näringslivet -- La vie mat(Srielle. 
Mellersta Norrlands näringar i början av 1300-talet. Av 

J. Nordlander, Stockholm. S. 356-363. 
Les ressources economiques des provinces du nord de la Suede au 
14e siecle, p. 780-781. 

Norske hostskikke. Av Kristian Bugge, A.alesund. S. 161-
175. 
Usages de m oiss on norvegiens, p. 781--782. 

Skånska matrecept, ur Fackskolans för huslig ekonomi i Upp-
sala samlingar. S. 364-372. 
Recettes culinaires de Scanie, extraites des collections de l'tcole 
speciale d'economie domestique å Upsal, p. 782. 

Thy degne- og jordemoderost. Ved C. Klitgaard, Aalborg. 
S. 159160. 
Fromage de Thy, p. 782. 

Saltet i tro og overtro. Av S. Eitrem, Kristiania. S. 176-
182. 
Croyances et superstitions relatives nu sel, p. 782. 

Byggnader ock husgeråd — Båtiments et outils. 
Hodde og Tistrup i gamle dage. (Brudstykke) af Poul Bjerge, 

Askov. S. 468-469. 
Les paroisses de Hodde et Tistrup, p. 783-784. 

Kxrestegaver. Af Bernhard Olsen, Kobenhavn. S. 121-127. 
Cadeaux d'amoureux, p. 784. 

Seder ock bruk — lieurs et coutumes. 
Um fw6ingu og dauåa i Djöätril islendinga. Eftir J•fmas 

Jimasson, frå Hrafnagili. S. 373-389. 
De la naissanco et de la mort, usages et croyances populaires 
islandaises, p. 784-785. 
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Kvarlevor av en Frös-ritual i en svensk bröllopslek. Av N. E. 
Hammarstedt, Stockholm. S. 489-517. 
Restes d'un rite de Frey dans une eeremonie de noce suedoise, 
p. 785-786. 

Jul ock nyår på Åland enligt uppteckningar i Svenska litte-
ratursällskapets folkloristiska samlingar i Helsingfors, 
av Gabriel Nikander, Köklaks. S. 390-403. 
Nol et le jour de l'an aux iles dlland, p. 787 —788. 

Höknatten. Av Erik Brate, Stockholm. S. 404-420. 
Fete seandinave autour de noöl, p. 788. 

Jotnarne og joli. Av Knut Liestol, Kristiania. S. 192-205. 
Les geants et noöl, p. 796-797. 

Fastlag ock hetvägg. Av Louise Hagberg, Stockholm. S. 
518-535. 
Le earneval en Scandinavie, p. 788-789. 

Litt om torsdagen i nordisk folketro. Av Reidar Th. Chri-
stiansen, Kristiania. S. 183-191. 
Le jeudi dans les usages et croyances populaires de la Scandinavie, 
p. 789-790. 

Mytologi, folktro ock sägner — Nythologie, eroyances et 
14Sgendes. 

Totemisme. Af Edv. Lehmann, Berlin. S. 449-455. 
Du totemisme, p. 790-791. 

Kvarlevor av en Frös-ritual i en svensk bröllopslek. Av N. E. 
Hammarstedt, Stockholm. S. 489-517. 
Restes d'un rite de Frey dans une ceremonie de noce suedoise, 
p. 785-786. 

Tyrs högra hand, Freys svärd. Av Kaarle Krohn, Helsing-
fors. S. 541-547. 
La main droite de Thyr, repee de Frey, p. 791-792. 

Tordenvåbenet i danske oldtidsfund. Af Chr. Blinkenberg, 
Kobenhavn. S. 58-71. 
›L'arme de fondre» et sa place dans l'archeologie danoise, p. 792-793. 

Torsvisen på Froerne. Af H. Grämer Nielsen, Kobenhavn. 
S. 72-76. 
La chanson de Thor aux fles Fwro, p. 805. 

Myterne om Loke. Af Axel Olrik, Kobenhavn. S. 548-593. 
Les mythes de Loki, p. 794-795. 
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Blåkulla — dödsgudinnan. Av Richard Steffen, Visby. S. 
536-540. 
Blåkulla — la deesse de la mort, p. 795-796. 

Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel. Av 
L. Fr. Läffler, Djursholm. S. 617-696. 
L'arbre toujours vert devant le temple paien d'Upsal, p. 803-804. 

Jetnarne og joli. Av Knut Liestral, Kristiania. S. 192-205. 
Les geants et noäl, p. 796-797. 

Folketro ola gravhauger. Av Haakon Schetelig, Bergen. S. 
206-212. 
Croyauces populaires concernant les tumulus, p. 797-798. 

Om maran ock varulven. Sägner från Bleking ock Småland 
meddelade av C. W. von Sydow, Lund. S. 594-605. 
Le cauchemar et le loup garou, p. 798. 

Middelalderens visionsdigtning. Av Hjalmar Falk og Moltke 
Moe, Kristiania. S. 421-448. 
Les visions dans la litterature du moyen åge, p. 798-799. 

Norske hostskikke. Av Kristian Bugge, Aalesund. S. 161-
175. 
Usages de moisson norvegiens, p. 781-782. 

Saltet i tro og overtro. Av s. Eitrem, Kristiania. S. 176-
182. 
Croyances et superstitions relatives au sel, p. 782. 

Folkets vetenskap — La science du peuple. 
Brödrahalla. En småländsk runsten ock en folksägen. Av 

Otto von Friesen, Uppsala. S. 606-616. 
Une pierre runique et une legende populaire, p. 799-801. 

Folkelige plantesleegter. Et stykke uvidcnskabelig botanik, 
av Marius Kristensen, Askov. S. 41-57. 
Les genres populaires de plantes, p. 801-802. 

Växtnamn samt folkliga bruk ock föreställningar rörande 
växter i Härjedalen. Av Erik Modin, Multrå. S. 697-
737. 
Noms de play-tes, usages et idees populaires concernant ,les plantes, 
recueillis dans la prov. de Härjedalen, p. 802-803. 

Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel. Av 
L. Fr. Läffler, Djursholm. S. 617-696. 
L'arbre toujours vert devant le temple paYen d'Upsal, p. 803-804. 
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Folkdiktning — La po6ie populaire. 
De skilda versionerna av sagan »Flykten från trollet». Av 

Antti Aarne,  Helsingfors. S. 757-760. 
Les differentes versions du conto « La fuite devant le troll », p. 804. 

Sagan om de dumma käringarna. Av  Gideon Danell,  Göte-
borg. S. 250-254. 
L'histoire des femrnes imbeciles, p. 770-771. 

Björnemanden. Ved  Evald Tang Kristensen. S. 456-465. 
Le conte de l'homme-ours, p. 804. 

Skjemtevise fraa 1700tale. Av Rikard Berge,  öifjeld. S. 
213-220. 
Chanson pour rire du 18e siåcle, p. 805. 

Torsvisen på Fwroerne. Af  H. Griiner Nielsen, Kobenhavn. 
S. 72-76. 
La chanson de Thor aux iles Ftero, p. 805. 

Hans Christensen Sthens salmer og »folkeviserne». Af Georg 
Christensen,  Kobenhavn. S. 101-112. 
Les cautiques de Hans Christensen Sthen et les chansons popu-
laires, p. 805-806. 

' Svärsdans ock bågdans. Av  Tobias Norlind,  Lund. S. 738-
756. 
Danse å l'epee et danse å l'arc, p. 806-807. 

Dans i Gronland. Af  William Thalbitzer og Hjalmar Thuren, 
Kobenhavn S. 77-97. 
La danse au Grranland, p. 807-808. 



Författare i alfabetisk ordning. 
Siffrorna inom parentes hänvisa till de franska resuméerna. 

Sid. 
Aarne, Antti, De skilda versionerna av sagan »flyk- 

ten från trollet» 	  SvLm. 757 (804) 
Bennike, Valdemar, Oversigt over de danske land-

skabsmål, fremstillet i »nögler» tu l at slå op 
efter 	  DSt. 128 (772) 

Berge, Rikard, Skjemtevise fraa 1700tale . 	 MM. 213 (805) 
Bergroth, R., Om finländsk-svenska apikogingi- 

valer 	  SvLm. 237 (769) 
Bjerge, Poul, Rodde og Tistrup 	 DSt. 468 (783) 
Blinkenberg, Chr., Tordenvåbenet i danske oldtids- 

fund 	  DSt. 58 (792) 
Brate, Erik, Höknatten 	  SvLm. 404 (788) 
Bröndum-Nielsen, Johs., Hvorfra stammer det ud- 

lydende s i dansk (i)medens, (i)mens? . . DSt. 137 (779) 
Bugge, Alexander, Sporsmaalet om Vinland. MM. 226 (769) 
Bugge, Kristian, Norske hostskikke . . . . MM. 161 (781) 
Cederschiöld, Gustaf, D vandva- samman sättnin gar 

i nutidssvenska 	  SvLm. 348 (777) 
Christensen, Georg, Hans Christensen Sthens salmer 

og »folkeviserne» 	  DSt. 101 (805) 
Christiansen, Reidar Th., Litt om torsdagen i 

nordisk folketro 	  MM. 183 (789) 
Dahlerup, Verner, Bo Ingesens alufflr. Et tolk- 

ningsforsog til Valdemars jordebog . . . DSt. 113 (778) 
Danell, Gideon, Sagan om de dumma käringarna 

SvLm. 250 (770) 
Dansk folkemindesamling. Aktstykker og fortegnel- 

ser 	  DSt. 470 (768) 
Dyrlund, F., Likindi: Ugn, lsejn 	 DSt. 143 (772) 
Eitrem S., Saltet i tro og overtro 	 MM. 176 (782) 
Falk, Hjalmar, Middelalderens visionsdigtning MM. 421 (798) 
v. Friesen, Otto, Brödrahalla. En småländsk run- 

sten ock en folksägen 	 SvLm. 606 (799) 
Griiner Nielsen, II., Torsvisen paa Fmroerne DSt. 72 (805) 
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Sid. 
Hagberg, Louise, Fastlag ock hetvägg . . SvLm. 518 (788) 
Hammarstedt, N. E., Kvarlevor av en Frös-ritual 

i en svensk bröllopslek 	  SvLm. 489 (785)  
Jakobsen, Jakob, Nordiske minder, iswr sproglige, 

på Orknoerne 	  SyLm.. 318 (772) 
Jespersen, Otto Om banden og svfflrgen. Iagtta- 

gelser om edernes sproglxre . . . . . . . DSt. 33 (779) 
J6nasson, Jönas, Tim fxbingu og dau6a, i 13j66triS. 

Islendinga 	  SvLm. 373 (784) 
Klitgaard, C., Thy degne- og jordernoderost . DSt. 159 (782) 
Kristensen, Evald Tang, Björnemanden . . DSt. 456 (804) 
Kristensen, Marius, Folkelige plantesleegter. Et 

stykke uvidenskabelig botanik 	 DSt. 41 (801) 
Krohn, Kaarle, Tyrs högra hand, Freys svärd SvLm. 541 (791) 
Kvolsgaard, C. N. C., På Hanns i 1860 erne DSt. 145 (769) 
Lampa

, 
Sven, Tilltal ock hälsningar hos västgöta- 

allmogen 	  SvLm. 242 (771) 
Lehmann, Edv., Totemisme 	  DSt. 449 (790) 
Liestol, Knut, Jotnarne og joli 	  MM. 192 (796) 
Lindroth, Hjalmar, Ett gammalt svenskt skälls- 

ord 	  SvLm. 265 (776) 
Lundberg, Oscar, Ortnamnet Dejbjerg. Till belys- 

ning av Dej bjergfyndet . . 	 SyLm. 303 (776) 
Lundell, J. A., Skandinavisk folkkunskap, en in- 

ledande orientering 	  SvLm. 9 (763) 
Lundell, J. A., Om gränsen mellan central- ock 

sydskandinaviska mål 	  SvLm. 255 (770) 
Lätiler, L. Fr., Det evigt grönskande trädet vid Upp- 

sala hednatämpel 	  SvLm. 617 (803) 
Modin, Erik, Växtnamn samt folkliga bruk ock före- 

ställningar rörande växter i Härjedalen SvLm. 697 (802) 
Noe, Moltke, Middelalderens visionsdig.tning MM. 421 (798) 
Nikander, Gabriel, Jul ock nyår på Aland enligt 

uppteckningar i Svenska litteratursällskapets 
folkloristiska samlingar i Helsingfors. . SvLm. 390 (787) 

Nordlander, J., Mellersta Norrlands näringar i 
början av 1300-talet 	  SvLm. 356 (780) 

Noreen, Adolf, Tiveden ock tibast . . . 	 SvLm. 273 (774) 
Norlind, Tobias, Svärdsdans ock bågdans SvLm. 738 (806) 
Olrik, Axel, Myterne om Loke 	 SvLm. 548 (794) 
Olrik, Jörgen, Avnebag. Forklaring tu l en gåde i 

Amled-sagnet 	  DSt. 98 (778) 
Olsen, Bernhard, Kxrestegaver 	 DSt. 121 (784) 
Olsen, Magnus, Hvad betyder oprindelig ordet 

	

skald   MM. 221 (780) 
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Sid. 
Sahlgren, Jöran, Landskapsnamnet Närke SvLm. 285 (773) 
Schetelig, Haakon, Folketro om gravhauger MM. 206 (797) 
Skånska matrecept, ur Fackskolans för huslig eko- 

nomi i Uppsala samlingar 	 SvLm. 364 (782) 
Steffen, Richard, Blåkulla — dödsgudinnan SvLm. 536 (795) 
v. Sydow, C. W., Om mara ock varulv. Sägner 

från Blekinge ock Småland 	 SvLm. 594 (798) 
Thalbitzer, William, Dans i Gronland 	 . DSt. 77 (807) Thuren, Hjalmar, 
Ussing, Henrik, Korskilde og Hoveted . . . DSt. 466 (775) 

54—moo.t. Fästskrift till H. P'. Feilberg. 
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HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 	DANELL, Nuckömålet, s: 5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35- 

130; VI, s. 1-26. 

Arg. 1907: STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets fiur 'fyra'. 
SAIILGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska bä,rgslagsmålets formlära. 
BOETHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 	H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:0, s. 81-159. (Bih. III. 2). 

Arg. 1908: CAPPELIN, Arvid i öshult. 
LAMPA, Bjärke härad. 
SAIALGREN, Edsbärgs härads sjönamn. 
OLSSON, Visor. 
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen. 
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet. 

Bilagor: 	WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452. 	3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader. 

(B. 2.) 

Arg. 1909: P. JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. 
ULRICH, Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrätt- 

ningar. 
MEDEN, Hverdagsliv blandt danske almuefolk. 
NORDLINDER, Bärgsjö-mål. 
STYFFE-LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. 
KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. 
ULRICH, Rommanespråket. Sigenarspråk. 

Bilagor: 	LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner ock folktro, seder ock sagor, s. 

1-96. 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1-128. 



irg. 1910: HULDA RUTBERG, Bomärken från Ealixsocknarna. 
K. E. KARLSSON, Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. 
AND. BJÖRK, Orsamål. 
H. PALM, Hemliga språk i Sverige. 
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JULIUS SWENNING, Utvecklingen av samnordiskt [ei i 

sydsvenska mål. (B. 4.) 
SAM LARSSON,- De uppländska spelmanstävlingarna 

1909. (B. 5.) 
GABRIEL TUDERUS, Om the österbothnishe lappar un-

der Kiemi gebiet. (XVII. 6.) 
En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.) 
K. P. LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.) 
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