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1. Til sproget og skriften.
Tidens åbenbarelser ere de nærmeste for tidens börn, og 

iblandt disse åbenbarelser er der en, der omfatter hele tiden i 
dens bevidsthed, som ikke blot forkynder hvad der nu er, men 
tillige kalder det tilbage, som har været, og i hvis skød det 
tilkommende spirer. Det er sproget, Urds kilde, Verandes 
ström, Skulds syner. Derfor ligger det spørgsmål os så nært: 
hvad er sproget? natur eller kunst? en guds gave eller en 
menneskelig vedtægt?

Sproget står ikke isoleret. Det ledsages af andre udtryks
måder, der tildels ere stærkere, men ikke altid så forståelige. 
Det ledsages af miner eller åsynets bevægelser, af gebærder eller 
lemmernes bevægelser, af det vidunderlige udtryk i öjet. Lige
som solen leger på vandet, spiller sjælen hen ad åsynet. Sjælens 
havblik og storm, hvad der bor dybt nede i hjærtet, det stiger 
op til denne overflade, og giver sig dér uvilkårlig tilkende. På 
munden hviler villiens udtryk, behag eller mishag, hengivenhed 
eller hån; med sin mund logrer mennesket som en hund med 
sin hale, og læbens falske smil er ligeså advarende som klapper
slangens rangle; derfor hedder det: vil du kende din ven eller 
fiende, så se på hans mund! På panden sidder tænkningen; 
den stryger enten let hen over dens glatte flade, eller skjuler 
sig og ruger i dens folder og rynker. Den bærer udtrykket af 
forvirring eller klarhed, gemenhed eller höjhed. Og öjet er 
følelsens tolk, sjælens lys og sol; når det åbner sig, siger dig
teren (Bulwer), går der et lysskær hen over åsynet, som når 
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sollyset opklarer et dunkelt landskab. Og hvo der ser ned 
deri, han ser ned i et havs dyb, i Mimers brönd, og når han 
fordyber sig deri, kommer han ikke løs, førend han, som Odin, 
har givet sit eget öje i pant. Det er den henrykte begejstrings 
sæde, ligesom panden er den klare tænknings. Sværmeriet sidder 
dér i sin dunkle hule, og ser op til himlen; og den inderlige 
fromhed spejler sig i den klare tåre, og ser ind i himlen.

Med mindre styrke, men med större mangfoldighed taler 
mennesket igennem gebærder og lader. ^De udgöre et stort 
sammenhængende system, som ingen har lært, men som alle 
forstå. Hånden, armen, stillingen, lemmernes uafladelige be- 
vægelse eller en viss udtryksfuld ro blive til ligeså mange sær
kender for det enkelte menneske og for hele folkeslag. Alt 
dette er en tale, som mennesket deler med dyret, men som det 
förhöjer, fordi det lader den korrespondere med åsynets höjere 
udtryk. Hånden forbinder sig med mund og öje, og da kan 
der ingen stærkere forsikkring gives, thi disse tre ere venskabets, 
kærlighedens symboler: håndens tryk og mundens smil og det 
tindrende öje.

Hånd i hånd og mund på mund og öje i öje, kan den 
elskende sige mere, end denne stumme tale? har han noget 
andet udtryk, der taler stærkere, end den susende ånde, der 
stiger op fra hans bryst, end de tindrende gnister (fysisk-ætherisk 
ild, om end fysikeren ikke kan opfatte den), der fare ud fra 
hans sjæl? Og ere disse midler ikke afhængige af kulturen? 
Hilsen og kærtegn vise det. Nogle folkeslag hilse hinanden 
med næserne, ligesom hundene; men anderledes kærtegner hos 
os ægtemanden sin yndige viv, sit livs lys, og moderen sit 
slumrende barn, sit livs velsignelse; de kysse deres öjne. Ei
der nogen der tvivler om, at i alt dette er der natur?

I alt dette er der tanke, men det er tanken i sin uende
lighed. Tanken i sin begrændsning, i sin bestemthed, yttrer sig 
ved stemmen, ved talen, ved sproget. Den susende ånde bliver 
til en vokal, og vokalen, der støder an på læbe, på tunge og 
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tand, bliver begrændset. Da vorder stemmen leddet (artikuleret), 
og igennem disse led og deres forbindelser udtaler sig sprogets 
ejendommelighed i skarpt fastholdte og fyndig udtrykte tanker. 
Sjælen, der forhen kun følte sig selv, véd nu hvad den fornem
mer, og siger det til andre; sjælen, der forhen var et bølgende 
hav, bliver nu til et fast land med bjærge og dale; enheden er 
bleven mangfoldig.

Alt hvad der er til har stemme, har røst, men de ere 
derefter. Den stav, der slår på en klokke, får også en fornem
melse af slaget; den bæver og sitrer indtil sit inderste, men den 
kan ikke få noget ud af det; den ryster og bæver, men ingen 
véd deraf, i det højeste den hånd, som holder den. Klokken 
derimod er et ædlere væsen; den forarbejder indtrykket, og 
svarer med en höj, klar, gennemtrængende tone. Indtrykket 
bliver hos den til et udbrudd. Men mennesket er det ædleste 
væsen, og hele dets liv går op i toner, fra dets første skrig 
indtil dets sidste dødssuk. Talen er musik, og sproglæren 
harmonilære. Sproget (ordet selv antyder det) er et udbrudd. 
Og hvoraf skulde det være et udbrudd, uden af sjælens indre 
rørelser? Og hvorledes skulde disse indre fornemmelser opstå, 
forsåvidt de ikke umiddelbar udgå fra gud, når ikke ydre ind
tryk satte sjælen i bevægelse? Således kommer da filosofien 
(Sibbern) til at sige: „at sproget har sin oprindelse deraf, at 
genstandene, tingene, slå an på sjælen, og når indtrykket i den 
har gæret og formet sig efter sjælens individuelle natur, så slår 
denne gæring ud, og tydeliggør sig i ord.“ Den slår ud, lige
som salpeter slår ud på fugtige mure, ligesom rødmen slår ud 
på den blufærdige møs kinder. Overalt den samme natur.

Altså, for at sproget kan blive til, må mennesket kunne 
modtage indtryk; det må kunne samle og bearbejde dem; det 
må kunne give dem røst. Hertil er det skabt, det hører til 
dets natur; til alt dette har det redskaber, organer. Hele den 
lavere organisme er kun til, for at bære den höjere. Eftersom 
mennesket ikke blev bestemt til, som planten, at blive på ett 
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bebyggelsen, og minder fra Island selv omtrent fra bebyggelsen 
til kristendommen; nu griber den videre om sig, og omfatter 
alle de nordiske landes historie udenfor Island. Nu voxer den 
i værd og betydning, og bliver til med begivenhederne, og man 
kan med rette sige, at Islændernes historie ligger lige så meget, 
ja mere, udenfor Island end på Island. De drage ud, de op
holde sig som skalde ved kongehirderne, og tage fra det ene 
land til det andet; de ere med i alle slag, i det mindste i de 
store; de erfare det vigtigste der forefalder, og bringe det hjem 
og fortælle det, og hvad der fortælles høres med begerlighed af 
et videbegerligt, et nysgerrigt folk. De mindes sikkert, mine 
herrer, anekdoten om biskop Magnus, der kommer hjem; altinget 
er i den heftigste trætte, da kommer der bud om biskoppens 
ankomst, trætten er endt, hele tinget sprænges, alle ile ham imøde, 
for at modtage ham, for at bringe ham til et höjt sted, hvorfra 
han kan fortælle hvad der er hændet på hans rejse, især hvor
ledes det har sig i Norge. Begivenheder ved den norske konges 
hird er som bynyt for altingsmændene på Island. Dette folks 
videlyst er umættelig. Denne ny tilströmning af begivenheder 
forstyrrer ikke den ældre ström, og kristendommen hemmer ikke 
bevaringen af, udsletter i det mindste ikke de hedenske minder. 
I begyndelsen var nemlig kristendommen hos den store mængde 
vel endog kun til af navn; de hedenske elementer havde således 
gennemtrængt alle, at de ikke kunde udryddes med rode. De 
første ivrige biskopper måtte finde sig i, at almuen hang fast 
ved de samle hedenske sagn os sanse. Ugedao-enes navne kunde 
de få afskaffet, men ikke gudernes navne i de eddiske digte. 
Vidner det end om forfølgelse, at disse sange ere komne til os 
i brudstykker, så var denne forfølgelse dog kun forbigående. 
Heller ikke blev kristendommen, således som i Danmark og 
Sverrig, indført ved fremmede, men af landets indfødte mænd. 
De første biskopper bleve hverken hentede fra Tyskland eller 
fra England, de udgik fra landets egne höjbårneste og ypper
ligste slægter, og modersmålet lå dem ligeså meget på hjærte,
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som nogen anden. De fleste gejstlige toge tillige del i verdslige 
foretagender, i statens anliggender, og lode sig ikke berøve kær
ligheden til landets historie. Kirken var ikke alt, Islands 
biskopper vare også langt mere uafhængige, end de øvrige i 
norden; de vare fjærnede fra den mere umiddelbare indflydelse 
af ærkebisperne i Hamborg og Bremen, og siden i Lund. De 
kunde modtage og anvende alle kirkens goder, men ikke så 
let tvingestil eller göre brug af kirkens onder; og der var også 
fra denne side större ro for historiens udvikling.

For at forstå denne, må der endelig haves kundskab om 
landets historie, endog i dens enkeltheder (langt mere end her 
meddeles) fra kristendommens indførelse til foreningen med Norge, 
og noget derefter. Grissur den hvide anlagde en gård i Skal- 
holt. Hans sön Isleif (f 1080, 80 år efter Olaf Tryggvesens 
fald) studerede i Tyskland, ægtede Dalla, var stifter af den første 
skole og blev Islands første biskop. Isleifs sön biskop Gissur 
(t 1118) blev oplært i Saxland, besøgte pave Gregor den syv
ende, indførte tiende, lod göre almindelig folketælling, og afstod 
en del af sit bispedomme, for at der kunde oprettes et til i 
Holum i Hjaltadal, hvis første biskop var Isleifs lærling, Jon 
Øgmundsen (f 1121), en stræng forfølger af hedenske minder.

Den ældste skole efter Isleifs blev oprettet af Hall Thor- 
arensen, den milde eller spake, i Haukadal (f. 996, f 1090, tiår 
efter biskop Isleif). Han var tre år gammel bleven døbt af 
Thangbrand, hvilket han kunde mindes, var verdslig, ikke præ
steviet, og havde til sit tredivte år drevet handel. En af hans 
lærlinge var Are frode. Biskop Isleifs sön Teit kom syv år 
gammel til Hall den milde, blev præst og fortsatte hans skole. 
Teits sön Hall, kaldet biskopsæmne, havde en sön Gissur Hall
sen (Gissur lögsögumaör, f i Skalholt 1206), der om sine ophold 
i udlandet, hvor han var meget hædret og berömt, forfattede et 
skrift, flos peregrinationis. Hans sön Thorvald Gissursen avlede 
i sit andet ægteskab Gissur Thorvaldsen, der rådte Snorre bane, 
og blev jarl på Island.

9
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Historie bliver først til ved alvorlig behandling og gransk
ning. Den første, som forsøgte det, var Are Thorgilssen hin 
frode, også kaldet den gamle til forskel fra hans sönnesön Are 
den stærke, (f. 1067, f 1148) der i sit syvende år kom til Hall i 
Haukadal, og var dér i fjorten år, i hvilken tid han blev oplært 
i fortidens begivenheder, dels af Hall selv, dels af sin ældre 
medlærling Teit Isleifsen. Han var, efter Snorre i fortalen til 
Heimskringla, den første, der skrev på norsk (å norrænu); han 
forfattede nemlig en sammenhængende historisk fremstilling, af 
hvilken han selv gjorde et udtog som vi endnu have (Islendiga- 
bök). Han havde, efter Kristnisaga, et godord, og blev præste
viet af biskop Gissur Isleifsen.

Are frodes samtidige var den berömte samler af de eddiske 
digte og forfatter til flere historiske skrifter, Sæmun d Sigfussen 
hin frode (f. omtrent 1056, f 1133) bekendt af sit tidlige og 
lange ophold i Tyskland og Paris, hvorom fortællingen for resten 
taber sig i legenden (se foruden de islandske kilder også Maurers 
Isländische volkssagen). Efter sin hjemkomst tiltrådte han sin 
fædrenegård Odde, giftede sig og efterlod en berömt afkom. 
Som præst havde han del i den islandske kristenret; og på 
gården Odde oprettede han en skole, det ypperste sæde for 
videnskab og lærdom på Island, der blev vedligeholt af hans 
sönner, Ejolf ogLopt. Ejolf (f 1159) havde blandt sine ypperste 
lærlinge biskoppen i Skalholt Thorlak Thorhallsen, den hellige 
(j- 1193), der af sin moder havde lært ættvisi og mannafroeöi, og 
skönt han havde studeret i Paris og Lincoln, som biskop lige 
til sin død vedblev at finde moro i kvad og sagaer. Lopts sön, 
Jon Loptson (f 1197), en af de lærdeste og rigeste mænd, der 
vedligeholdt Sæmunds skole, og hos hvem Snorre Sturlesen blev 
opfostret, havde flere friller og uægte börn; til hans ægte sönner 
hørte den mægtige Sæmund Jonsen på Odde.

Islands forfatning, der aldrig havde været ren demokratisk, 
udartede, da flere slægter søgte at erhværve sig den höjeste magt 
og ikke just dertil anvendte de reneste midler. For at vinde 
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herredömme tyede de til fremmede, og Norge var nu oplagt til 
at nære disse stridigheder, for at vinde landet. Det er Stur- 
lungernes tid.

Sturla Thordarsen i Hvamm i Dalesyssel (f. omtrent 
1116) var en begavet og driftig mand, men tillige listig, gerrig, 
ærgerrig og verdsligsindet. Med sin anden hustru havde han tre 
sønner: Thord, Sighvat og Snorre. [Fortælling om Snorres levnet, 
efter kilderne, hvoraf især mærkes:] Snorre St ur lus en (f, 1179, 
dræbt natten efter Mauritius messe, den 22 september, 1241) var 
hos Jon Loptson fra sit tredie til sit attende år indtil Jons død. 
Ved giftermål lagde han (ligesom Suhm) grunden til sin rigdom 
(gården Reikholt, fortegnelsen over kirkens ejendom, Snorralaug). 
To gange i det mindste var han Islands lagmand. Som alle sine 
frænder, mellem hvilke han dog gerne stiftede fred, var han ind
viklet i mangfoldige stridigheder, snart om godordet, snart om 
gods; med sine brødre, Thord ogSighvat, med sin brodersøn Sturla 
Sighvatsen, med sine svigersønner, Gissur, Kolbein og Thorvald, 
med sin egen sön Urækja, med sine stifsönner, Halveigs sönner 
Klæng og Orm, med sin fosterfaders sön Sæmund Jonsen. Hans 
tre døttre bleve alle forskudte af deres mænd, og disse hans 
svigersønner bleve hans arrigste fiender. Engang var der fred 
i landet, og den varede en sommer, det var 1232, den sommer, 
da Snorre ikke red til tings, men lød præsten Styrmer hin frode 
„ride med lovsagan.“ Sturla og Snorre kom nu bedre ud af 
det med hinanden, og Sturla var ofte på Reikholt, og da hedder 
det, at Sturla lagde megen vind på at lade skrive sagabøger 
efter de bøger, som Snorre udarbejdede (setti saman). Ved den 
tid var Snorre en mand på omtrent halvtredsindstyve år, og han 
må jo da have udarbejdet en betydelig del af sit værk, siden 
der kunde være tale om at tage afskrift deraf. Snorres biografer 
sige, at han „næsten døde som en forræder mod den konge, til 
hvis tjeneste han havde forbundet eller forpligtet sig.“ Det er 
at berøve hans død al den medfølelse den ellers vilde vække 
hos os, og det er grundfalsk. Han bör jo netop hædres, fordi 
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han følte, at pligten mod hans fædreland var större end imod 
magthaverne i Norge, fordi han intet gjorde, hvorved han måtte 
række hånden til sit fædrelands undertvingelse og til dets lite- 
raturs undergang, som var følgen deraf. Snorre var ingen for
ræder imod sit land, men hans drabsmand var det, hans morder. 
(Nøjere udvikling af de historiske fakta.) Snorre rejste til 
Norge 1218, blev vinteren over hos Skule jarl, besøgte næste 
sommer Håkon galins enke i Vestergøtland, og tilbragte atter 
den næste vinter hos Skule jarl. Den unge konge gjorde ham 
til sin skutelsvend eller var det drotsæte? Næste år vilde han 
sejle hjem; men der var på Island opstået fiendskab imellem 
Islænderne, især Oddemændene, og Nordmændene ved Nord- 
mændenes eget overmod; drab fremkaldte drab, og en Nord
mand var endog fældet i kirken. For at hævne det vilde Skule 
jarl sende en flåde derover, hvilket Snorre søgte at afværge, og 
sikkert var det noget af det farligste der kunde ske for landets 
frihed. For at opnå sit öjemed skal han da have forestillet 
jarlen, at det var bedre at göre sig landets bedste mænd til 
venner, og at han ved sin indflydelse nok kunde bringe dem 
under de norske høvdingers lydighed (at smiask til hlyöni vi5 
Noregs höföingja); han henvendte sig også til den unge konges 
rådgiver, Dagfind bonde, og ledingsfærden blev opgivet, men 
det blev besluttet, at Snorre skulde sendes til Island, for at 
frede om de norske købmænd (at friöa fyrir kaupmönnum eör 
Austrmönnum), og kong Håkon gav ham lensmands navn. 
Dengang, hedder det, talte jarlen første gang om, at Snorre 
skulde bringe landet under kongen, og at Snorre lovede, at 
sende sin sön Jon murt over til jarlen som gissel derpå. Om 
høsten (1220) kom Snorre ud; men SOnderlændingerne toge 
ilde imod ham formedelst den hæder han havde vundet, og 
fordi de troede, at han var sat til at forhindre eftermålet efter 
deres dræbte landsmand, ja en mand lod forfatte et niddigt 
over ham. Snorre brød sig ikke derom, og tog til siu gård 
Reikholt. Om sommeren sendte han sin sön Jon til Norge, 
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men hos sine landsmænd udrettede han intet, og gjorde sig 
heller ikke umage derfor (en öngu kom Snorri å leiö viö lands
menn, ok litt flutti hann), hvorimod de norske købmænd havde 
god fred derude på den tid. Han opfyldte altså det løfte han 
havde givet, for at afværge ledingsfærden; men for at bringe 
landet under Norge, gjorde han intet, hvad enten han formedelst 
indbyggernes mistillid ikke kunde, hvortil Sturlungasaga hentyder, 
eller han ikke vilde, eller der overhovedet ikke var talt derom 
endnu, som der siden blev med Sturla Sighvatsen ved hans 
besøg hos kongen i Tönsberg-, han gjorde intet. Hvad vil det 
sige med Jon murt? han blev sendt til Norge som gissel, hedder 
det, men Island underkastede sig ikke, og hans fader virkede 
intet derfor, og alligevel drog han strax efter tilbage til Island, 
og deltog i landets uroligheder. Man giver dog ikke gerne gisler 
frihed, når det de skulle være pant for ikke bliver opfyldt. 
Det var Snorres første rejse til Norge. Ved den anden (1237) 
besøgte han også sin gamle velynder, Skule jarl, nu hertug, der 
nu just var i færd med at opkaste sig imod sin svigerson kong 
Håkon. Snorre forenede sig med hertugen, og var med sin 
sön Urækja ved hans hird. Der gik endog det rygte, at hertug 
Skule gav ham jarlsnavn. (Styrmer frodes antegnelse ved Snorres 
dødsdag: årtiø Snorra folgsnar jarls, den hemmelige jarls årtid). 
Snorres forbindelse med hertugen måtte være nok til at tildrage 
ham kongens unåde, og han var uforsigtig nok til at forøge 
den. Opfordret af hertugen kvad han i en samtale med denne 
sin bittre nidvise over kongens ven Gautr Jonsen, som man gav 
skyld for striden imellem kongen og hertugen, og som han sam
menlignede med Gautr (Odin), der hidsede kongerne sammen. 
Denne vise blev meget omtalt og udbredt, og vakte, da den 
kom kongen for øren, hans höjeste forbittrelse. Da Snorre med 
flere Islændere vilde sejle hjem, gav hertugen dem et skib, men 
da de vare sejlfærdige, kom der et strængt bud og befaling fra 
kongen, at ingen Islænder måtte sejle ud den sommer. Da de 
viste Snorre brevet, sagde han: ud vil jeg, og sejlede bort imod 
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kongens forbud. På Island gik imidlertid efter den skarpe 
træfning-, der endte med Sturla Sighvatsens og- hans faders fald 
(1238), magten over til Gissur Thorvaldsen. Snorre tog (1239) 
atter sit sæde på Reikholt, og hvad enten han ikke troede sig 
stærk nok eller var bleven modløs ved sin slægts nederlag, drog 
sig tilbage fra de offenlige sager, blev siddende rolig på Reik
holt eller drog om til sine andre gårde. Men kong Håkon i 
Norge glemte hverken det ene eller det andet. Samme år som 
hertug Skule blev fældet (1240), da der ingen hinder var længer 
for hans foretagender, sendte han de to bekendte mænd, en nord
mand og en af Snorres svigersønner, over til Island med brev 
til Gissur, at han skulde sende Snorre som fange over til Norge, 
eller, hvis det ikke lod sig göre, rydde ham afvej en, og i dette 
brev kaldte kongen Snorre en landsforræder imod sig (at Gissur 
skyldi låta Snorra fara utan, hvert hånun væri Ijiift eör leiøt, 
eör drepa hann at öörum kosti, fyrir pat at hann haföi farit üt 
i banni kongs; kallaöi kongr Snorra landråöamann viö sik.) 
Brevets udtryk vise, at der aldeles ikke tænkes på noget løfte 
om Islands underkastelse, som Snorre havde svigtet, men han 
havde overtrådt kongens forbud, og han havde forud forbundet 
sig med hertug Skule, og derved begået landsforræderi imod 
kongens höjhed (crimen læsæ majestatis). Men kongen havde 
kun givet ham en tittel, der jo ikke engang kunde afslås; han 
var ikke Snorres konge og herre, og denne var ingen forræder, 
fordi han var kongen ulydig, men vilde have være det, hvis han 
havde forrådt eller givet sin hånd til at forråde sit fædreland. 
Snorres minde er i denne henseende aldeles uplettet. Ligeledes 
er det klart, at kongen helst ønskede at få Snorre levende i 
sin magt; men Gissur, der higede efter Snorres rigdomme og 
enemagten, foretrak hans død, og bekendtgjorde heller ikke kongens 
brev og budskab strax. Ved mødet på altinget (sommeren 
1241) synes Gissur Thorvaldsen og Kolbein Arnorsen at have 
påtænkt et overfald, som Snorre, medens Kolbeins folk fore som 
vilde og galne om på tingmarken, undgik ved at stille sine 



71

mænd udenfor kirken, og at begive sig selv ind i kirken, hvor 
Gissur efter en lang samtale forligede« med ham. Men efter 
Snorres hustru Halvejgs død strax efter tinget opkom en ny 
arvetrætte, og da holdt Gissur og Kolbein et møde, og oplagde 
de råd, der siden kom for dagen. Snorres død blev besluttet. 
Han blev advaret af Odd Sveinbjörnsen fra Alptanes ved et 
brev skrevet med en art runer (stafkarlaletr), som han ikke 
kunde læse. Han var den gang på sin brodersøn Sturlas gård 
Sauöafell, hvor han havde et møde med flere af sin slægt; han 
var den gang meget munter, tog brevet frem og viste dem det; 
heller ikke de kunde læse det, men tyktes der måtte være en 
advarsel deri; men han tog ingen hensyn dertil, talte om hvilke 
steder han vilde gæste på vejen, og vendte hjem til Reikholt. 
Gissur derimod stævnede efter mødet med Kolbein mænd til sig, 
gjorde dem nu bekendt med kong Håkons brev og befaling, og 
sagde, at med det gode vilde Snorre aldrig fare udenlands, kun 
med magt, han havde derfor besluttet at overfalde ham. At han 
vilde dræbe ham, sagde han ikke. Kun én faldt fra, og vilde 
ikke være med (Snorres stifsön Orm), de andre samlede folk. 
Kolbein besatte alle vejene i Dalesyssel med 3 til 400 mand, 
Gissur selv drog med 70 mand til Reikholt, og overrumplede 
ham om natten. Det var en tragisk skæbne for en mand, der 
kun 62 år gammel endnu besad megen livskraft. En mand som 
han, en af landets mest ansete og rigeste mænd, stor som historie
skriver, en ypperlig skald, meget lovkyndig, vel bekendt med 
det latinske og græske sprog, heller ikke ukyndig i mathematik 
og mekanik, der flere gange havde stået i spidsen for sit lands 
regering, havde fortjent en bedre skæbne, end at fældes forræd
ersk af sine tre svigersönner og sin egen stifsön. Ved hans 
død splittedes hans besiddelser ad. Men hans slægt forgik ikke. 
Ti biskopper efter reformationen udlede sin herkomst fra ham, 
foruden adskillige andre ansete og berömte mænd, som biskoppen 
Edvard Londeman, adlet under navnet Rosenkrone, og historie
skriveren Torfæus, ikke at tale om mænd fra vor tid, som Finn
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Magnusen og Albert Thorvaldsen, Og hans navn og minde, 
renset fra de pletter, som uskönsomme kongemænd i altfor höj 
grad have sat på det, vil leve evindelig, så længe norden er til.

Snorre var ikke den eneste historieskriver på denne tid. 
Erik Oddsen, der menes at have skrevet 1162 eller kort efter, 
forfattede, efter andres mundlige beretning og egen erfaring, 
Hryggjarstykki, som Snorre har benyttet (Hkr. Saga af Siguröi, 
Inga ok Eyrteini, kap. 4. 7. 10. 11. 12). Karl Jonsen, abbed 
i Thingøre kloster, 1169 (eller 1179) foretog 1185 en rejse til 
Norge, på hvilken han samlede materialier til Sverrissaga, hvis 
begyndelse han har skrevet; han tiltrådte atter sit abbedi 1187 
og døde 1213. To munke i Thingøre kloster, Odd Snorre- 
sen, der menes at være død henved 1200, og Gunnlaug 
Leifsen, der døde omtrent 1218, forfattede begge kong Olaf 
Tryggvesens historie på latin, og begge, hedder det, lode sine 
arbejder gennemse af Gissur Hallsen, forfatteren til flos pere- 
grinationis; disse arbejder kende vi kun af islandske oversættelser 
eller bearbejdelser, om hvis forhold til Snorres værk der senere 
skal blive tale. Samtidig med Snorre var S tyr mer frode, om 
hvem der med sikkerhed kun vides meget lidet. Han blev Is
lands lagmand tidligere end Snorre, var altså en anset mand, 
og rimeligvis ældre. I historien forekommer han ved et forlig 
1228, der skulde sluttes i Norderådal imellem Snorre og hans 
brodersön Sturla, hvor han fremsagde forliget og på Snorres 
vegne bekræftede det med håndslag. Han overlevede Snorre, 
som allerede kan ses af antegningen ved dennes årtid, og døde 
1245 (ikke 1265). En Styrmer Kåresen var to gange Islands 
lagmand, 1210 (1214) og 1232 (1236); i den ene fortegnelse 
over lagmændene hedder han Styrmer Kåresen, i den anden 
Styrmer frode, og det sidste år (1232) er netop det, hvorom 
Sturlungasaga siger, at Snorre ikke red til tings, men lod Styrmer 
ride med lovsagan; det er altså ham. Han skrev Olaf den 
helliges saga (lifssaga hins heilaga Olafs konungs) og noget 
mere; og han kaldes sædvanlig Styrmir prestr, eller hvis læse
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måden er rigtig, prior (Necrologium Islando-Norvegicum hos 
Langebek, og Annalerne). Når man nu ikke véd mere, hvor
ledes kan man da, mine herrer, få mere ud af det, når man 
ikke vil lave historie? O, det er en meget let sag. De skulde 
læse Finn Magnusen om Styrmer (i Grönlands mindesmærker, 
første del): Siden hverken Styrmers fædrenenavn, fødested 
eller øvrige herkomst omtales, så kan han ikke høre til nogen 
af de mægtigste og rigeste familier, men han kunde være af 
den agtede bondeslægt frå Skogum under Øfjældene, i hvilken 
navnet Styrmer, der ellers er et sjeldent fornavn, forekommer. 
Jeg gyser for at gjentage alle dem, som han så vilde være be
slægtet med. Deraf at Snorre lod ham ride med lovsagan (det 
vil sige, overlod til ham, at overtage lagmandsembedet), slutter 
Finn Magnusen, at han stod i et underordnet forhold til Snorre 
(skönt der nok ellers, tænker jeg, til at være lagmand hørte, at 
være en selvstændig mand), og finder det så höjst rimeligt, at 
han opholdt sig i Snorres hus. Og da han nu var i Snorres 
hus, og Snorre selv bruger det udtryk om sit skrift, at han lod 
det skrive (let rita), som overhovedet høvdinger, der ikke vare 
præster, i almindelighed ikke gave sig af med skriveri, så må 
Snorre have brugt ham til sin afskriver eller skriver. Hvor- 
længe han har været hos Snorre, kan ikke vides, men rimeligvis 
måtte han, ligesom Snorre selv, flygte fra Reikholt 1236, da 
Snorres fiender bemægtigede sig gården, (men det kan da heller 
ikke vides, da der aldrig siges et ord derom). Siden han kaldes 
prior, må han have tilbragt sin sidste levetid i et kloster, og 
det kunde da være Helgafell kloster, med mere, som spindes 
ud deraf. Egilsson har (i Scripta historica Islandorum t. 10) efter 
et sted i Laxdælasaga, hvor der blandt en Hermunds sönner 
nævnes en Styrmer, yttret, at vor Styrmer kunde være Styrmer 
Hermundarson, og oplyst, hvis så var, hvorledes han var i slægt 
med Snorre Sturlesen selv. Men fortjene lagmandsfortegnelserne 
nogen tiltro, så var han en Kårason, og når han var en Kårason, 
hvorledes kunde han da være en Hermundarson? Skulde nogen

to 
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af Dem, mine herrer, have lyst til at fordybe sig mere i genea
logierne? Min lange episodes hensigt var kun at göre opmærk
som på nødvendigheden af den historiske kritik, ellers drukner 
man i hypotheserne, og kavfører med det samme selve historien.

Hvor liden eller stor Snorre Sturlesens villie eller evne end 
kan have været til at fremme Islands forening med Norge, sikkert 
kunde han ikke rolig have set på, at magten i landet blev over
givet i én mands og det endog i hans bittreste hendes hænder. 
Ved hans død måtte en af hindringerne for landets undertving
else ryddes af vejen, og Gissur Thorvaldsen kom ved den et 
skridt nærmere til sit mål. Han rykkede frem igennem udåd. 
Snorres brodersön Sturla Sighvatsen var falden; Snorre selv var 
fældet ved snigmordersk overfald; hans brodersön Thord Sig
hvatsen eller Thord kakali var endnu tilbage. På ny begyndte 
kampen imellem ham og Gissur Thorvaldsen. Begge tyede til 
Norge, og gjorde kong Håkon til deres voldgiftsmand (1247—1248). 
Kongens mening var ikke tvivlagtig, og han fandt den bestyrket 
af kirken. Kardinal Vilhelm var samme tid kommen til Norge, 
for at krone kongen, og han var aldeles af samme mening som 
kongen, han fandt det urimeligt, at Island ikke ligeså godt skulde 
stå under en konge, som alle andre lande i verden. Forsøgene 
på at vinde det fornyedes. En biskop Henrik, der var viet til 
biskop i Holum, blev med Thord kakali sendt til Island med 
det ærende til landsfolket, at de skulde underkaste sig kongen 
og give ham skat. Gissur, der således blev tilsidesat, gjorde 
en romerrejse. På Island bleve Thord og Henrik snart uenige. 
Efter to års forløb vendte biskoppen tilbage til Norge, og da 
Gissur var kommen tilbage fra sin romerrejse, indgik han 
venskab med ham, og forestillede kongen, at det vilde gå bedre, 
hvis de to bleve sendte derover. Hværvet blev nu overdraget 
Gissur, men han fandt det ikke så let, som han havde tænkt, 
og kongen fandt ham heller ikke ivrig nok. Begge medbejlerne 
samledes atter i Norge, med gensidigt had i hiærtet. Thord bad 
kongen sende Gissur bort, de to kunde ikke være på ett sted.
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Mener du, svarede kongen, at jeg skal sende min frænde bort 
for din skyld? (Gissur var i fjærde led beslægtet med kong 
Håkon) eller vilde du heller ikke være i himmerige, når Gissur 
var der? Jo, det nok, svarede Thord, når der kun var langt 
imellem os. Næppe tænkte han på, hvor nær han var den anden 
verden. En aften da han sad ved drikken, fik han kong Hakons 
brev, hvori kongen lovede ham, at ville sende ham til Island, 
og göre ham til den ypperste mand. I sin glæde udbrød Thord: 
bliver det mig beskæret at komme ud, skal jeg heller aldrig 
mere forlade landet — men strax efter svimlede det for ham, 
han måtte bringes i seng, og døde kort efter (1258). Nu var 
Gissur ene om det. Kong Håkon gav ham jarls navn, mærke 
og lur, lod ham sidde i højsædet hos sig, og lod sine skutel
svende skænke for ham som for kongen selv. Han manglede den 
gang et år i de halvtreds. Efter nogle års forløb bragte han 
landet til at sværge den norske konge troskab og at yde ham 
skat (1260—1264). Som Gissur jarl havde han sit sæde på 
gården Stad i Skagefjord, og bestemte den för sin død (1268, 
ikke 1266) til et kloster (Reinestads kloster), i hvis kirke han 
blev begravet.

Som slutstene på den gamle sagaskrivning og digtekunst, 
der begge allerede nu bleve stærkt påvirkede af kongemagten, 
nævne vi endnu Snorres brodersönner, Olaf Thordarsen Hvftaskåld 
og Sturla Thordarsen, sönner af Snorres broder Thord Sturlusen, 
avlede med en frille Thora. Olaf H vi taskaid. fik sit tilnavn 
formedelst sine hvide hår i modsætning til en samtidig digter 
Olaf Svartaskald. Han deltog i Sturlungernes stridigheder, 
men ikke på voldsom vis, og måtte i følge et forlig drage uden
lands ; han fulgte med Snorre Sturlesen til Norge (1237), men 
blev hos hertugen, og var med i slaget ved Oslo (1240), hvor 
han stred på kong Håkons side. I følge hans egen beretning, 
der bekræftes af hans slægtning Thorgils Bödvarsen, var han 
hos kong Valdemar sejr i Danmark (f 1241). Senere træffe vi 
ham på Island, hvor Thord kakali, der (1247) tog derover med 

10* 
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biskop Henrik, indsatte ham til lagmand (1248), hvilket han 
anden gang var (1252), men kun i ett år; og han oplærte vel 
unge drenge, i det mindste hedder det om en Torstein præst 
titling, at han var bleven oplært på Stafaholt hos Olaf Thordarsen. 
Han døde 1259 (1258). Han anbefalede den norske konges 
herredomme i nogle taler, der endnu haves; på nogle brudstykker 
nær ere hans skrifter tabte, undtagen hans fortsættelse af Skålda; 
det var draper om Thorlak den hellige, om hertug Skule, om 
kong Håkon og kong Valdemar i Danmark. Sturla Thordarsen 
(f. 1214) deltog i sin yngre alder i sin faders stridigheder med 
Snorre, og når der sluttedes forlig, var han stundum i Snorres 
hus; han tilbragte en sommer dér tilligemed Paul Loptsen. 
Siden vedblev han at deltage i landets mange uroligheder, men 
der gives ham det gentagne vidnesbyrd, at han var fredelig sindet, 
og vilde ikke anfalde andres besiddelser med ufred. Han var lag
mand 1250 (eller 1251), men, af en anden mening end sin broder, 
talte han imod kong Håkon, fik snart magthaverne imod sig, og 
kunde ikke vente, selv at beholde fred. Biskop Henrik erklærede 
ham for en fredsbryder, og Gissur jarl lyste sag imod ham på 
altinget. Ved sin datters bryllup, hvortil Gissur var indbuden, 
blev han imidlertid Gissurs lensmand (lendr maör Gissurar jarls), 
og denne lovede ham Borgefjord i len; men næste sommer 
(1261) kom Hallvard guldsko fra Norge med kong Håkons brev, 
hvori Borgefjord blev tildelt en anden mand, endog hans fiende. 
Det var en bitter skuffelse, som han udtalte i en bitter vise; og 
endelig måtte han flygte til Norge (1263) næsten uden midler 
og med grundet frygt for kong Håkons vrede. Men denne var 
dengang fraværende paa sit store tog mod vesten, og døde 
samme år på Ørkenøerne. Kong Håkons sön Magnus, som han 
henvendte sig til, tog da heller ikke vel imod ham, og vilde 
ikke have ham i sin tjeneste; men endelig fik han ved en anden 
mands fortale lov til at være med på kongens skib, da denne 
sejlede fra Bergen; og nu fortalte han på skibet sagaen om 
Huld (Huldarsaga) så godt og livligt, at alle trængte sig sammen 
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om ham og det vakte dronningens opmærksomhed, så at hun 
næste morgen sendte bud, at han skulde komme til hende med 
troldkonesagaen (ok hafa med ser trøllkonu söguna), og en stor 
del af dagen fortalte han da sagaen i lyftingen for kongen og 
dronningen, og fik tillige lov til at kvæde et digt om kong 
Magnus selv. Det virkede. Om aftenen lod kongen ham atter 
hente, og tog et sølvkar med vin, og drak ham til, og rakte 
Sturla det med de ord: ven skal tildrikke ven. Nu kvad han 
også det digt, han havde gjort om kong Magnuses fader kong 
Håkon, hvilket dronningen roste meget, og kongen sagde: det 
må jeg sige, at du kvæder bedre end paven i Kom. Kongens 
nåde var nu vunden, og det i den grad, at han overdrog Sturla 
at forfatte (setja saman) hans fader kong Hakons historie un
der kongens egen vejledning og efter de kyndigste mænds 
fortælling. Han fik orlov at drage til Island, men vendte atter 
tilbage, og blev endnu mere hædret; også hans hustru og sönner 
kom over (en af sønnerne blev siden kong Magnuses hirdpræst). 
Han digtede mange kvæder om kongen, samt en flokk på tolv 
viser om Birger- jarl i Sverrig (f 1265), og i et møde imellem 
kong Magnus og Birger jarl foredrog han en drapa om jarlen, 
der indbød ham til Sverrig, men hans hu stod til Island. En
delig skrev han i Norge selve kong Magnuses historie, dels 
efter breve, dels efter kongens egen vejledning. Med flere mænd 
blev han (1271 eller allerede 1265, se fortalen til den arnamag- 
næanske udgave af Jårnsiöa, og Annalerne) sendt til Island med 
den ny lovbog, som kongen vilde have antaget dér (Jårnsiöa), 
blev lagmand (1272), og beholdt denne værdighed, indtil han 
under en opkommen strid (urn staöamål) selv frasagde sig den, 
og tog til Norge. Men han vendte igen tilbage til Island 
(1277 eller 78), og levede dér i megen anseelse til sin død (1284 
i en alder af 70 år).

[Så vidt. Det er kun første afdeling af indledningen, nemlig 
til den islandske literatur. Den anden, som indeholder fortsæt
telsen, nemlig til den norsk-islandske, oplyser følgerne af for
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bindeisen med Norge, blandingen af folket og literaturen, til
standen i det hele, som P. E. Müller i korthed har gengivet 
således: „oldtidens historiske kundskab forsvandt hos de lærde, 
smagen hos digterne, agerbruget blandt bönderne, lægfolk mistede 
deres gamle friheder, landet sin handel og søfart, og biskopperne 
(nu norske) fik næsten kongelig magt“; de store landeplager, 
vulkanudbrud, jordskælv, uår og pest og landfarsot, så at 
folkemængden fra omtrent 120,000 sjæle sank under 20,000; 
de mænd, der nu fremtraadte i literaturen, og sagaens forvandling, 
enten til gentagelser eller til æventyr og rimur. I forelæsningen 
er i følge dens hensigt denne afdeling kun behandlet i et kort 
omrids, men den bör, for at hele den literære tilstand kan stå 
klar for læseren, fuldstændig udføres.

Sagaliteraturen selv er æmne for en bog. Dens opkomst, 
udviklingen af den mundlige saga og den skriftlige, når de 
begyndte og ophørte, og i hvilke former de optraadte tidligere 
og sildigere, poesiens sammenhæng med fortællingen og versene i 
sagaerne, sagaens arter og inddelinger, betragtninger over de 
mythiske, de islandske slægtsagaer, de historiske sagaer, deres 
historiske værd, forholdet imellem de forskellige redaktioner 
(Snorres norske kongesagaers til de øvrige), deres egenheder i 
sammensætning, karakterskildring og sprog, de oplysninger og 
skildringer, sagaerne give, af tro og tænkemåde, af sæder og 
skikke, sagaliteraturens værd i det hele og nyere anskuelser deraf, 
alt dette i det enkelte, og meget mere, der bestandig mere og 
mere går op for granskeren, men endnu ligger i svøb som 
barnet, der aner, men endnu ikke har lært at tale, det er et 
æmne, som det allerede er behageligt at se på og at sysle med, 
men hvis dele stå i så nöje forbindelse, at de bör meddeles 
samlede.]
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3. Til den gamle nordiske 
(islandske) poesi.

1. Poesiens vilkår. Poesiens vilkår i Norden. 

Den nordiske oldtid besidder hverken videnskab (dens visdom, 
frceöi, er historie) eller plastisk kunst, disse ord tagne i moderne 
betydning, hverken iagttagelser af naturens store fenomener og 
granskning derover (naturkyndighed og naturfilosofi) eller af 
fenomenerne i menneskesjælens dybde og spekulation derover 
(filosofi), hverken maleri eller billedhuggerkunst, som det er 
værdt at tale om. Ikke desmindre er denne fortid, om den just 
ikke er vid og stor eller fuldendt i form, dog både gribende og o 7 t3 O O
dyb; og hvis nogen kan svinge åndens segel, så er her endnu 
meget at meje, meget at kore hjem, meget at samle i lade, og 
at rense med kasteskovlen.

Der ligge især (for at blive i billedet) tre sædemarker til 
nordens hovgård, som bonden ved sin bedrift har plöjet, den 
travle sagamand vandet med strömme fra sagas kilde, og digteren 
ladet bestråle af sit indre livs befrugtende sol: historien, mytho- 
logien og poesien, der begge ere poesi, skönt i forskellige yt- 
tringer. Historien er den travle dag. Poesien er morgenrøden, 
som åbner dagen, og aftenrødmen, som slutter den. Nutiden be- 
høver dem alle. Sproget er allerede den klareste yttring af et 
folks væsen, det middel, hvorved den ene slægt taler til den 
anden; men poesien er den mest særegne, den skønneste og 
uforgængeligste åbenbarelse af sproget. Meget kan have hemmet 
forbindelsen imellem oldtidens poesi og nutidens, meget kan
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have afbrudt ledningen, men igennem havenes dybde kan den 
galvaniske tråd forbinde de adskilte lande og tanken igennem 
tidernes dybde de adskilte folk. Sanggudinden kan, som spotte
fuglen , efterligne fremmede røster, men aldrig skal hun dog 
kunne glemme eller fornegte det sted, hvor hun er født og båren. 
Vore sørgespil, de, som virkelig ere nordiske, ligge næsten fix 
og færdige i de islandske sagaer. Vore kæmpeviser have deres 
forbilleder i oldtidens heltesange. Ja, de første og simpleste 
udtryk af poesi, vore mundheld og ordsprog, ere, som oftest, 
gentagelser eller genfødelser af de gamle.

Der gives et finsk digt, Kalevala, og i det en mythe: En 
moder har mistet sit barn; hun finder det igen i dybet af dødens 
elv, men det var söndersledet i stykker. Da samlede hun de 
opløste stumper, og under sange vuggede hun det helt i sit skød. 
Det er poesiens æmne i norden; det er det den skal göre, og 
det den mægter at göre, når den engang bliver sig selv bevidst. 
Den skal genforene det adsplittede. Den skal ikke føre syden 
over til norden, men genføde norden i nordens eget skød.

Al menneskehedens poesi er dobbelt. Begge ere den inder
lighed, hvormed vi tabe os selv i det vi elske, i idealet. Moderen 
elsker sit barn, förend det er født, elskeren sin mø, förend hun 
er funden. Det er poesi. Alt hvad vi elske tillægge vi ynde; 
overalt, hvor vi se eller ane det fuldkomne i det ufuldkomne, 
finde vi trøst; overalt, hvor vi se eller ane fuldendelsen i be
gyndelsen, finde vi håb. Den glæde, vi føle, når vi se barnet 
på moderens skød, drengen på bedstefaderens knæ; den sorg, 
der bringer lærlingen til at fælde tårer ved sin lærers død, den, 
hvormed et folk følger sine udmærkede mænd til graven; det 
er poesi. Den virkelige natur er uskön og kold. Den fugtige 
tåge, de hængende vandsække, som vi kalde skyer, give os 
ingen anden fornemmelse, når vi vandre igennem dem, end en 
klam og uhyggelig kulde, og dog er det de samme skyer, der 
ved solens nedgang forme sig for vort öje som henrivende land
skaber, som fjælde og søer og fjærne slotte. Denne sol, som 
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må komme til, det er digterens begejstring, der forskönner og 
forædler os livet. Denne poesi er Naturens og Livets. Uden 
den kan ingen menneskelig sjæl leve.

Der gives en anden, uden hvilken intet folk kan leve. Det 
er Ordets poesi, det er det ideelles åbenbarelse i ordet. Fra 
den trivielle tilværelse føres vi ved det over i en höjere verden, 
og igennem tungemålet kalder digteren alle åndige kræfter til- C> O O o o
live. Han lader os som börn igennem en sprække se ind på 
en skueplads, der er oplyst af himmelens lamper og opfyldt af 
overjordiske væsener. Han viser os sit folks billede i poesiens 
spejl, og daguerreotyperer det for de kommende tider. Reli
gionen reflekterer sig derfra ved det underfulde, fædrelandets 
natur ved sine naturbilleder, fortiden ved sine minder og tradi
tioner, nutiden ved sine længsler og lidenskaber, og fremtiden 
kommer allerede tilsyne i nutidens dunkle drömme og lyse 
ideer. Det er om denne poesi Thomas Thorild siger:

Poesi — det är djupet af sännt och höjden af saligt, 
Blommen af skapelsens vår, själen af språkets musik.

Derfor vandre både digteren og erobreren på menneske
hedens höjder (Schiller), men erobreren er et tugtens ris, 
digteren en forædlingens engel; erobreren træder ned, digteren 
bygger op,ja opbygger.

Poesiens historie er tillige folkets, og alle hovedfolks til- 
sammentagne den hele menneskeheds. Alle udfylde hinanden. 
Den indiske forfærder ved sin enormitet, sine dæmoniske og 
groteske jætteformer; den hebraiske tiltrækker ved sin naivetet, 
sin billedrigdom, sin höjhed; den græske henrykker ved sin ro 
og klarhed, ved sin objektivitet, ved sine plastiske former. Hvad 
gör den nordiske oldtids? Den stiller sig ved siden af hine tre 
ved sit oldtidspræg. Den er udsprungen af en hård og stræng 
natur under en frosthimmel, men som også har glimrende nordlys, 
hos et folk, der er strængt som naturen, der lever for kamp 
og af kamp, og ligeledes kæmper med ordet, der har en så

il
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stærk følelse af frihed, at det frigiver kvinden, men besidder 
overvejende forstand og strænge sæder.

Den nordiske poesi udmærker sig ved en höj ælde, dels 
som al poesi, dels i norden. Poetisk fremstilling er overalt 
ældre, end den prosaiske. De første bönner, der opsendtes til 
guderne, de første eder, der aflagdes, have en poetisk form. 
De ældste indskrifter og de ældste lovbud ligeså. Den første 
fortælling var et episk digt. Poesiens ælde i norden udtrykkes 
i en gammel overlevering ved den bekendte sætning: at sproget 
kom hid til norden med Aserne, og med sproget kom tillige 
skaldskab. Guderne vare de første sangsmede (ljööasmiöir), 
og alt hvad Odin talte var i hendinger, på rim eller i vers 
(i hendingum).

Nordens gamle tungemål er vel skikket til poesi. Det er 
fuldt af naturlyd. Det er hårdt med vægtfulde stavelser, et 
talende bevis på, at det er blevet til under en stormende og 
brusende natur, hos et folk, der stormede og brusede med; men 
dets hårdhed formildes ved en heldig og klangfuld lydblanding. 
De stærkt tonende grundlyde (a, i, u) afvexle, således at ingen 
overdøver den anden. De forbinde sig i en vexlende række af 
tvelyde og deres afledninger (au-ey o. s. v.j. De indgå forbund 
med halvselvlydene, og frembringe brydning (ia-e o. s. v.). 
Digteren har derved frit valg imellem flere ensbetydende former. 
Medlydssystemet kan være så hårdt, som digteren vil, men ban 
kan også blødgore det ved de flydende bogstaver. Næsten for 
hver betydning haves der ord med hårde, bløde, flydende med
lyde. Digteren kan sætte visse medlyde til eller lade dem falde 
bort (hl-1; vr-r), eller han kan assimilere dem. Det gamle 
sprog ynder assimilationen. De grammatiske former ere fuld
stændige; adskillige have endog et dobbelt udtryk. Ordenes 
stilling er fri, måske friere end i noget andet oldsprog. Sprogets 
rigdom på former og ord er usædvanlig stor. Som oldsprog 
indeholder det de ældste, korteste og fyndigste gerningsord, der 
udgöre sprogets malm, de ældste, korteste og fyndigste afledninger.
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Dets udvikling ved en sammenströmning af flere stammer kom
mer just tilsyne i det poetiske sprog som det ældste. Samme 
genstand kan liave ikke en, men ti, ja tyve og flere benævnelser 
med samme eller lignende betydning, hvilke enten ere udgåede 
fra forskellige rødder i norden selv eller ere indførte, overførte, 
fra beslægtede stammer. Samme genstand betragtes i dem fra 
forskellige sider. De poetiske omskrivninger udgå fra samme 
tanke, at beskrive genstanden ved at omskrive den. Og disse 
omskrivninger (vi skulle siden betragte dem) ere dels dannede 
i den dybeste old og hævdede ved en almindelig tradition, dels 
kan digteren efter en vedtagen analogi danne dem selv og om- 
skifte dem. Rigdommen er så stor, at den misbruges. Af alt 
dette udgår atter en række af véxlende stavelsemål og rim; af 
rimstave, halvrim og helrim i samme linie, af enderim i flere; 
og en så mangfoldig, samtidig, anvendelse af dem er tilladt, at 
der næppe i noget andet sprog dertil findes mage.

Oldtidens stemning var poetisk; den havde overflødighed af 
poetiske æmner. Der er tre aldere. Den mythiske tid lever 
endnu i sin fantasirige barndom. Den nordiske mythologi er 
lutter billeder: Odin i sine omskiftelser, Thor med sin Mjölner, 
Heimdal med sin regnbue, Frejr og Gerde i kornlunden. Man 
siger, at den har ingen attributter, og derfor er uskikket til 
plastisk kunst. Man kan ikke strax kende en gudefigur ved at 
se på figuren, der sidder ved hans fødder; man skal dér, 
mere end andensteds, kende guden på hans egen höjhed; men 
således bör det jo være. Den har dog attributter, men de ere 
i bevægelse; handlingen træder frem i gruppen. Bevægelsen 
hører norden til. Den lænkede Loke og Signy stå i midten af 
jordskælv. Valkyrierne fare hen i luft og hav, for at føre 
heltene i et sejerstog til Valhal. Alferne svæve over marker og 
enge, og lejre sig usynlige, men velsignende, omkring arnen. 
Som skæbnens varsler gå Fylgierne, som dyr eller fugle, forud 
for mennesket, snart milde og venlige, snart barske og blodige, 
ligesom menneskets sind. Tanken stiger ned i dybet til Hels 
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tavse skyggerige; endnu dybere til Niflheim, til mörkets og 
tågens hjem, hvor der flyder mudder eller sværd i floderne, 
hvor de söndersledne lig svumme i giftstromme, og kastes op 
på Nåstrand, ligstranden. Men tanken stiger også opad til det 
höjeste, til gudernes og verdens opløsning og fornyelse, til gen
fødelsens ildbad, når Nidhugger synker, og den Unævnelige 
kommer fra oven og holder sin stordom. Og disse den hedenske 
tros billeder havde et så stærkt poetisk liv, at de ikke døde ud 
med hedenskabet. De gamle guder gå igen i den kristelige tid 
som forbillede på kristne ideer. Skalden lader Kristus som 
Balder have sæde i syden ved Urds kilde:

Setbergs kveöa sitja 
suör at Uröar brunni.

Under heltetiden vedvarer forbindelsen med guderne. Det er 
Grækernes Ødiptid. Forførelsen avles ikke i menneskets bryst, 
men kommer udenfra, og dog lider han under brøden og slægten 
i ham. Stærkodders nidingsdåd er forberedt i mødet med Hros- 
hårsgrane (Odin) og i Thors forbandelse. Men den er tillige 
bunden i naturfølelsen: kærlighed til slægt, land og konge. 
Kæmpende indtil døden lever han for troskab mod sin konge 
og hans æt. Odin låner Dag sit spyd til blodhævnen; det er 
Odin, der sætter splid imellem slægterne. Hedins Fylgie åbenbarer 
sig for Helge, og bedårer hans sind, så at han attrår sin broders 
brud. På denne tid ere endnu himmel og jord forbundne; de 
døde komme tilbage, gå igen, i livet. Helge kommer ridende 
fra Valbal, og besøger sin brud. De tårer, hun hver Aften 
fælder, kalder ham tilbage. Endnu engang slumrer hun, den 
levende kongemø, hos dødningen i höjen; men han kommer 
ikke mere, og hendes hjærte brister. Digtningen fra denne tid 
behandler- ikke en enkelt begivenhed, men hele menneskehedens 
skæbne. Når Brynbilde jubler i sin hævn, så er det hele 
menneskeheden, der jubler i hende. Når Gudrun klager, er det 
ikke et menneskes sorg, men det er, som Grundtvig siger, 
isklipper, jøkler, der smælte.
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I den historiske tid, der er bunden til virkeligheden, antager 7 D 7 D
poesien en anden karakter, men den er ligeså frugtbar. Tiden 
var rig på dåd; derfor er den også rig på sange. En stordåd 
var ikke et enkelt folks, men alle nordiske folks fælles ejendom; 
derfor have alle søgt at bevare den i mindet, og poesien blev 
et almindeligt dannelsesmiddel for alle. Når skalden står uden
for sit folk, og ikke griber ind i staten, så vil der heller ingen 
åndig sammenhæng være imellem statens dele, så vil nationen 
snart blive et historisk forarmet folk uden minder, et håndværks
folk uden bedrifter, et prosaisk folk, der fortærer livets materielle 
goder uden begejstring. Det var ikke så i det gamle norden. 
Skalden var ikke blot det forbindende led imellem delene af det 
enkelte folk, han knyttede alle de folkeslag sammen, der vare 
af samme stamme. Han hævede ikke blot sin røst om nordisk 
dåd på Islands Alting, men ogsaa ved Norges kongehird, ved1 O 7 O O O 7

Mælarsøens brædder, på Lejres sletter; hans sang lød ikke blot 
igennem Jyllands skove, over Lyrskogs hede, men også over 
Themsens vover og Northumberlands höje, forståelig for alle 
i et fælles tungemål.

Dette vil ydermere blive indlysende, når vi betragte skaldens 
stilling. Poesien var agtet og anset, skaldens stilling hæderlig. 
Det var magtpåliggende for alle at bevare den som historiens 
forgård, og næsten i enhver slægt var den poetiske gave, mere 
og mindre, en nødvendighed, en hæder, for slægten. Ordet 
skald (formodenlig af skella, skall) må være gammelt, da det, 
skönt mandsnavn, er intetkön. Skaldene vare i almindelighed 
mænd af anseelig byrd, de ypperste sønner eller slægtens fædre, 
fri og uafhængige, dannede og kundskabsrige, lærde efter den 
tids måde. Saxo fortæller, hvorledes Danmarks rige blev udsat 
som en prisbelønning for det bedste gravkvad over kongFrode; 
Hjarne vandt den. Et gammelt sagn lader skalden Fleinn blive 
gift med en dansk kongedatter. Ofte indtoge de en anseelig o CT DO
stilling ved hirden, i staten. Blandt alle sine hirdmænd agtede 
Harald Hårfager sine skalde höjest, og anviste dem det andet 
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höj sæde lige overfor sit eget. Halvandet hundrede år efter gav 
den svenske konge Olaf Skødkonning sine islandske skalde den 
samme hædersplads. Sagaerne vise, hvorledes skaldene droge 
fra land til land, til konger og jarler, for at vinde fremme og 
hæder.

Söttak fremd (hedder det), 
sottak fund konungs, 
söttak itran jarl, 
på er ek reist, 
på er ek renna gat 
kaldan straum kili, 
kaldan sjå kili.

(Jeg besøgte fremmede lande, jeg søgte kongens fund og den 
berömmelige jarl, i det jeg ristede, i det jeg kløvede den kolde 
ström med kølen, den kolde sø med kølen).

Selv søgte de fremme og hæder, men målet for deres sang 
var dog kongens og jarlens pris:

Njöti aldrs 
ok auösala 
konungr ok jarl, 
pat er kvædis lok. 
Falli fyrr 
fold i ægi, 
steini studd, 
enn stillis lof.

(Höj alder og rigdom nyde konge og jarl! det er kvædets 
slutning. För falde jorden, støttet af klippen, i havet, end 
kongens lov!)

Var skalden forhindret fra selv at bringe sit kvæde, så 
overdrog han det til en anden, der måtte lære hans digt udenad. 
Skapte lagmand på Island forfattede en sang til kong Olaf den 
helliges ære; hans sön Steinn måtte lære den udenad, og drog 
til Norge, for på sin faders vegne at foredrage den for kongen. 
Men i almindelighed foredrog skalden selv sit digt, helst når 
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kongen sad med sine mænd ved drikkebordet, og han modtog 
selv sin digterion (bragarlaun), der sædvanlig var en betydelig 
gave: en hjælm, et prægtigt sværd, en guldbeslagen øxe, en 
skarlagens kjortel, en forværks kappe, en gerdsk (russisk) hat, 
o. desk, stundom endog et skib eller to. Lönnen måtte ikke 
udeblive. Selv Egil Skallagrimsen, der som barn digtede sinO D 7 O

første vise, fik til belønning tre muslingskaller og et fugleæg. 
Foruden digterlönnen selv fik den fremmede skald tillige en 
hædersbolig i kongeborgen selv eller i dens nærhed, så længe 
han opholdt sig der, et rum på kongens skib, når denne sejlede 
til et andet sted, o. s. v.

Mangehånde fortællinger findes der i de större sagaer og 
de mindre totter (pættir), som oplyse den ene skalds forhold 
til den anden, skaldens og hans kvæders forhold til slægten. 
Dersom ordet skål dit, som nogle mene, har samme betydning 
som det romerske vates, så finder man også her det samme 
vatum irritabile genus, som i syden; det var en ufornöjelig slægt. 
Dersom et digt skulde mindes, så var den slægt nærmest, i hvis 
skød det var undfanget og båret. Men os er det især magt
påliggende, at. oplyse skaldens forhold til historien. Ofte, det 
kan ikke nægtes, finde vi skaldenes hæderssange fulde af stærk 
smiger, som kongerne kunde tåle ligeså godt som nu. Thoraren 
Lovtunge sammenlignede kong Knud den store med gud i 
himlen; omkvædet i hans digt Hovedløsen (Höfutlausn) var 
nemlig dette:

Knütr verr grund sem gætir 
Grikkjalands himinriki.

(Knud behersker jorden som Grækenlands vogter, gud, himme
rige). Men denne smiger bestod dog mere i overdrivelser i 
udtrykket, end i forvanskning af begivenheder. Den historiske 
sandhed turde skalden ikke forvanske, thi det, hvorom han sang, 
levede i folket, enhver kunde gribe ham i usandhed, og han 
vilde udsætte sig for en stræng og retfærdig dadel, hvis han 
enten forvanskede en begivenhed eller skildrede en mand ander- 
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ledes end han var. De gamle digte kunne derfor betragtes og 
bruges som historiske kilder, ja de høre endog til de reneste 
og bedste. De vare ofte samtidige med begivenheden, og nogle 
havde netop fra den deres udspring. Knytlinga meddeler strofer 
af en flokk (en mindre drapa), som blev digtet af krigerne (ortr 
af liösmönnum) den gang Knud den store lagde sig med hele 
hæren om London og belejrede den. Snorre siger også i for
talen til Heimskringla, at han især har hentet sit stof fra hine 
kvæder, der bleve sungne for høvdingerne selv og deres sönner, 
og „vi holde alt det for sandhed, siger han, hvad der i disse 
kvæder findes om deres toge eller feltslag. Thi det er vel 
skaldes skik at love eller prise den mest, for hvilken de stå, 
men ingen vilde driste sig til, til manden selv at tale om sådanne 
hans gerninger, om hvilke alle de, der hørte derpå, og han selv 
med vidste, at det kun var løs snak og tant (hégomi ok skrök); 
det vilde da være båd og ikke lov (spot og ikke ros; pat væri 
på håö en ekki lof).“ Deslige kvæder bevaredes i hukommelsen 
fra slægt til slægt. At kende dem og de fortællinger, der fra 
dem udgik, hørte til den tids visdom (fræåi); og på Snorre 
Sturlesens tid kunde man endnu de sange udenad, som Harald 
Hårfagers skalde havde digtet. Skalden var jo også selv kriger; 
han sang om det, hvor han selv havde været med; han svang 
sværdets tunge med samme færdighed som ordets sværd. Da 
kong Olaf den hellige fylkede sin hær ved Stiklestad, dannede 
han en skjoldborg omkring sig af de stærkeste og djærveste 
mænd, og han bød derpå sine skalde at træde ind i skjoldborgen, 
for at de kunde synge om det, til hvilket de selv skulde være 
vidne. „I skulle Være her, sagde han til dem, og selv se hvad 
der tildrager sig, så at I ikke behøve at lide på andres fortælling; 
thi I skulle selv fortælle det videre og digte kvæder derom.“ 
Og kæmpernes begejstring vaktes just ved gentagelse af gamle 
sange. Thi her i morgenstunden på slagets dag hævede Thormod 
Kolbruneskald sin røst, og kvad, 'så höjt at det kunde høres 
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hele hæren over, det ældgamle danske Bjarkemål fra Rolf 
Krages tid:

Dagr er uppkominn, 
dynja hana fjaörar 

(Dagen er oprunden, hanens fjædre bruse). Skalden levede 
således på én gang i fortiden og nutiden. Han måtte vel kunne 
og omhyggelig bevare de fjærne minder med alle deres mythiske 
forestillinger, thi de poetiske udtryk grundede sig for en stor 
del på dem; men han var tillige ikke blot vidne til, men selv 
deltager i de ny begivenheder. Han var ofte en konges ven 
og rådgiver, og hædredes ikke blot som sådan, men som skaber 
af kongens ære, som den der bar hans ry og rygte i sin harpe, 
Og han var ikke blot kongens yndling, men tillige folkets mand, 
som bevarer af dets helligste minder, som fortolker af dets 
önsker, som værn mod dets undertrykkelse. Dér, hvor de andre 
tav, opløftede han sin røst i sine Frisprogsviser (bersöglisvisur). 
Skalden hædrede folket ved sin sang, folket ham ved at bevare 
hans værker. Derfor er norden så rigt på digte.

2. Den poetiske form. Overgangen dertil dannes ved 
poesiens forbindelse med musik og dans.

Musikalske instrumenter (hljoSfæri) omtales meget tidlig, 
især harpen; men deres beskaffenhed er ubekendt. Gunnar i 
ormegården, hvis hænder vare bundne, slog harpen med fødderne 
(Sæmunds Edda). Aslaug blev som barn i en harpe ført til 
Norge (slutningen af Völsüngasaga). Kong Hugleik (Hug-leikr) 
i Sverrig sad hjemme i fred, og havde i sin hird legere, harpere, 
gigjere og fidlere (Ynglingasaga). Stærkodder hos Saxo be
brejder Ingild Vendemod blødagtigheden ved hirden, hvorved 
nævnes fløjtespil ogstrængeleg (fistulæ aut chordarum lenocinium). 
Nornagest slog harpen, så det var en lyst at høre derpå, og 
spillede blandt andet Gunnarslag og den gamle sang om Gudruns 
svig, Guörunarbrögö hinu fornu (Nornagestssaga). Derhos nævnes 
Gygjarslag, Drambuslag og Hjarrandahljoö i en fabelagtig saga 
(Herrauös ok Bosasaga). Rognvald jarl på Ørkenøerne opregner 
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i en vise sine færdigheder, deriblandt harpeslag og rhythmer 
(harpslåttr og bragpættir. Orkneyfngasaga). Der omtales altså 
strænge- og blæseinstrumenter, og man må formode, at sangen 
undertiden blev ledsaget af musik, men almindeligt var det ikke. 
Sædvanlig bleve digte fremsagte (reciterede). Slige foredrag 
omtales ikke blot af enkelte digte, men af flere, dels mythiske, 
om guder, Aser og Alfer, dels indeholdende moralske lærdomme 
og livserfaringer. Taleren, der holdt deslige offenlige foredrag, 
hed pulr, stedet, hvorfra han foredrog, var en ophöjet pularstoll, 
og handlingen kaldtes at pylja (efter Jon Olafsen om den gamle 
nordiske digtekunst svarende til Horatses diefare carmen). Sang 
alene, eller forbunden med våbenklang, forekommer også som 
krigssang (læto cantu hos Tacitus). Ved gilder forekommer 
udtrykket, at man dér til forlystelse kvad viser (Egilssaga: pat 
var par haft ölteiti, at menn kvåöu visur). Men her er endnu 
meget at oplyse. (Sylvester Giraldus taler et sted om melodier 
med to stemmer? kun brugelige hos de nordlige Englændere, 
der skulle have lært den måde af de danske og norske).

Mærkeligere endnu er sangens forbindelse med dans. Den 
findes allerede hos Homer (Od. 8, 266) og er da rimelig at vænte 
i det ældste norden. Skönt dansen forargede de første kristne 
præster, vedvarede den efter kristendommens indførelse, og 
forekommer i flere sagaer, især i Sturlungasaga, som en almindelig 
folkeglæde, og nævnes blandt andre lege (margskonar leikir, 
bæ0i dansleikr, glimur ok sagnaskemtan). De fik sig en dans, 
hedder det (föru meö dansagjörö); om aftenen blev slagen en 
dans i stuen (var siegln dans i stofu); om söndagen var der 
stor dans (dans mikill), hvortil der samledes mange mennesker. 
Der var uden tvivl to arter, ligesom i syden: Dansen blev trådt, 
ringdans (t. umgehender tanz, ringeltanz, fr. Carole), eller dansen 
blev sprungen, springdans (t. reigen, fr. espringale). Begge arter 
bruges endnu på Færøerne (Lyngbys Færøske kvæder). Ud
trykket gå bruges for danse, ligesom i vore kæmpeviser: Vil 
du træde en dans med mig? Om den smukke Ingolf hedder 
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det i visen i Vatnsdæla, at alle møer vilde gå (danse) med ham, 
ja kærringen med, så længe hun havde to tænder i sin mund. 
Med den første adstadige art forbindes på Færøerne afsyngningen 
af gamle kæmpeviser; der dandses til kæmpevisemelodier. At 
det samme må have været tilfældet på Island, ses deraf, at selve 
melodien eller kæmpevisen kaldes en dans. I Sturlüngasaga 
fortælles, hvorledes Thord Andresson var fangen af Gissur jarl, 
og frygtede for sit liv, og i samtale med en anden mand om 
denne sin frygt, standsede han sin hest, og kvad denne dans 
(])å hrökkti porØr hestinn undir sik, ok kvaø dans henna 
viö raust):

minar eru sorgirnar ]ningar sem bly
(sorgerne mine ere tunge som bly). Et exempel på den stormende 
dans anføres i Herrauøs ok Bosasaga: dansen Faldafeykir, så 
kaldet, fordi kvindernes hovedtøj (faldr) derved dreves op i vejret. 
Den blev danset, som vi sige, så det stod efter. (S16 Sigurør 
på pann slag, at Faldafeykir heitir; stukkuØu jjå faldarnir af 
konunum, ok léku peir fyrir ofan pvertrén).

Den simple dans, der blev trådt, og hvortil visen blev 
sungen, fører os ligefrem ind i fodmål og takt. I den sang, 
hvortil der kan danses, må der være takt, ligesom i musikken 
bestemt ved nedslag og opslag. Takten bestemmer fodmålet; 
fodmålet (og rimet) bestemmer versarten.

Den nordiske versbygning afhænger ikke, som Jon Olafsen 
antager, af stavelsernes antal, men af takten (accentuationen). 
Stavelser (samstöfur) ere lange (långar eller seinar) og korte 
(skammar eller skjotar). Enhver stavelse, der falder i den gode 
takttid (som nedslag) er lang; enhver, der falder i den slette 
(som opslag) er kort. Ordets hovedtone hviler i almindelighed 
på første stavelse, ikke, som i de sydlige sprog, på sidste. 
Ordets grundstavelse er i almindelighed lang, bistavelserne kortere 
eller korte; men endelserne ere i det gamle sprog vægtigere end 
i vort, og kunne lettere gælde for lange. Ligeså småordene. 
Flere korte stavelser have samme gyldighed som én lang, ligesom 
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i musikken to ottendedele f. ex. have samme værd som en fjerde
del. Position bidrager til at styrke længden, men fremkalder 
den ikke, som i de klassiske sprog. Det uvæsenlige -r lyder 
ikke med, danner ingen ny stavelse:

lå brytr, lüg skytr
liing-armr, rångbarmr

(lungarmr brytr lå, åren gennembryder vandet;
rångbarmr skytr lög, skibet skyder søen)

danner i hver verslinie fire lange stavelser. Den ubetonede 
endeselvlyd opsluges foran en følgende betonet: hendi 
inni hægri bliver til hend’inni hægri; ljoöandi eingla til 
Ijéøand’eingla. En grundselvlyd opsluger selvlyden i små
ordet: svå at = svåt; på er = på’r; kalla ek = kalla’k, 
o. s. V.

Den korteste sang er en vise (visa) eller strofe. Som 
en del af et större digt kaldes den også et ærende (eyrindi, 
erindi), der også forekommer i gammel dansk. En vise består 
i almindelighed af to halvdele (vfsuhelmingar); hver halvdel 
af fjærdinger (vfsufjorøångar), nemlig et forled og et bagled. 
En enkelt verslinie kaldes et ord (orø, vfsuorø).

Begge halvdeles bygning er ens; og hver halvdel danner 
en musikalsk sætning eller mening; de skyde ikke, som i den 
nyere poesi, over i hinanden:

Gånga ha 1 ir
af herskipum 
tolf saman 
tf rar gjarnir.
Munu viø at aptni
Oøin gista 
tveir fullhugar, 
en peir tolf lifa.

(Hjalmar siger til sin staldbroder Odd, da han ser Ang- 
antyr med sine elleve brødre gå i land: Tolv ærelystne mænd 
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gå op fra Hærskibene; vi to modige skulle i aften gæste Odin, 
men de tolv leve).

Hyppig forekommer, især i de ældste digte, en forøgelse af 
verset, som de gamle kalde målfylding (målfylling), der svarer 
til hvad der i musikken kaldes optakt, og altså kan bestå af 
én eller flere (to, tre) stavelser (J\ Enhver sådan
målfylding eller optakt læses over til den følgende sætning, 
hvortil den hører, og berøver de foregaaende stavelser eller 
pauser så megen tid, som den selv behøver:

undu oddlår
i Odins veöri J. J" I J ,7; I J. / I J • I

(blodet flød i Odins vejr)
itr åliti
ok i oröum spakr J J I «7;^ i J J I • / I

(herlig af udseende, og i ord veltalende).
Målfyldingen står i begyndelsen af verslinien, hvortil den 

hører, ikke i slutningen af den forrige:
attak gott
viå geira drottinn 
gjöröumsk tryggr 
at trua hånum,

(jeg havde det godt (kom vel tilrette)
hos spydenes herre, o. s. v.)

ikke: åttan gott vi3 
geira drottinn, 

(jeg havde det godt hos 
spydenes herre).
Det nordiske rim (rim) er tre slags: bogstavrim eller 

gentagelse af samme begyndelsesbogstav, og stavelserim eller 
gentagelse af samme endestavelse, hvilket atter findes, som 
'linierim, i samme linie, eller, som enderim, i enden af flere 
linier.

Bogstavrim, alliteration (stafasetningr) er i al islandsk 
poesi en så væsenlig form, at det bruges i alle versarter og til 
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alle tider. Det består i almindelighed i tre med hinanden 
overensstemmende bogstaver, der kaldes rimbogstaver eller 
rimstave (stafir, hljööstafir), de to første i én verslinie, og det 
tredie i begyndelsen af næste. Det sidste kaldes hovedstaven 
(höfutstafr), de to foregående bistavene eller støttestave (stuölar); 
som g i:

gånga hér i garöi 
gullhyrndar kyr.

Urigtige ere altsaa vers, hvor rimstavenes orden vendes 
om, som dette af Oehlenschläger:

Lejligheden 
er længiers læge, 

hvor hovedstaven står i første linie, og to bistave i anden.

Enhver rimstav må stå i en betonet stavelse, altså ikke i 
en målfylding; og intet andet hovedord med tonen på første 
stavelse må begynde med samme bogstav. Hovedstaven må stå 
i begyndelsen af linien eller i det mindste nær derved, ikke i 
slutningen. Urigtige ere altså vers som Oehlenschlägers: 

Loke lokkes af 
Kvindelokker — 
Guldhårsgaven i 
bøndergårde.

Bistavene må ikke gerne stå tæt på hinanden, isser når 
verslinien er lang. I korte versarter kan én bistav og én 
hovedstav være nok, helst når der ellers findes tre; som 

h 1 jöös biö’k allar 
helgar kindir, 
m eiri ok minni 
mö gu Heim da 11 ar.

Dannes rimet af medlyde, så gentages samme medlyd, og 
er medlyden sammensat, gentages sammensætningen, isæi- sk, 
st, sp. Imellem rimstave med enkelt s kan derfor stå ord, der 
begynde med et sammensat; som i dette:
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sol skein sunnan 
å salar steina, 

hvor skein og steina ikke forstyrre de tre rimstave med.s. 
Dannes rimet af selvlyde, må det ikke være den samme, 

men forskellige; som
önd flau né åttu, 
dö pau né höfÖu, 

hvor rimstavene ligge i ordene önd, åttu og öö.
Ildeklingende ere altså vers som disse, ligeledes af Oehlen

schläger :
ædikæblet 
ædes i hunger, 
yder ej Ydun 
yndig frugten. — 
ast han atter 
agter kun fage.

For selvlyde gælde forbindelser med j og v; som i ordene 
jötni og vætr i følgende:

öxn alsvartir
Jötni at gamni. — 
svaf vætr Freyja 
åtta nottum.

At bogstavrimet tidlig må have været anvendt og vidt ud
bredt i norden, skönnes af dets hyppige brug i lovformler og 
ordsprog. (J. Grimms deutsche rechtsalterthümer). I den svenske 
Vestgötalag hedder det: den å hara er hen dir, den å ref, 
er resir, den å varg, er vindir, den å biorn, er bætir. 
I Jyske lov: så langt æns limæ lutæ ok rot renner. I 
ordsproget bruges det endnu, og giver det fynd: som lån må 
gå lakkeløs hjem; hugg er holdne vare.

Stavelserimet (hending) består, som hos os, af to 
stavelser, hvad vi kalde kvindeligt, eller af én stavelse, hvad vi 
kalde mandligt; det sidste hedder hos de gamle stakket eller 
afstumpet (styft, hnept).
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Særegen er stavelserimets brug som linierim, der enten © © '
er helrim (aøalhendmg), konsonans, med samme selvlyd foran 
samme medlyd: sum-ir, gum-a; merk-i, sterk-a; eller halv
rim (skothending), assonans, med forskellig selvlyd foran samme 
medlyd: stirØ-um, norø-an; varø, forø-a. Det rim, der 
står først i linien, kaldes forrim (frumhending), og stilles helst 
i begyndelsen af linien (oddhending), men kan også stå i midten 
(hluthending); det andet kaldes bagrim (viørhending). Endelserne 
-r og -s regnes i følge lovene for stavningen ikke til linierimet: 
bjart-s og hjart-a ere fuldkomne helrim; åø-r og flyø-i ere 
fuldkomne halvrim. Det gælder også her om, ved stillingen at 
befordre velklangen: ikke at lade rimene komme for nær sam
men; kun at rime stavelser, der have samme tonehold. Men 
digterne tage sig her, som ved andre lejligheder, mange fri
heder. Harald Hårdrådes hirdskjald Thjodolf Arnesen kom 
engang til at rime gr öm med skömm-u, det første med langt, 
det andet med kort tonehold. Kongen bebrejdede ham det og 
råbte: Jo, du er mig den rette digter! bruger du at rime så
ledes? gröm, skömmu, de rim ere jo ikke lige stærke.

Linierimets anvendelse giver strofen en mangfoldig afvex- 
ling, og derved hele digtet en særegen karakter. Snart er kun 
én linie rimet, som

auøit var på flotnum dauøa
(da var det sømæ’nd beskæret at dø),

snart ere alle linier halvrimede eller alle helrimede; men sæd
vanlig vexle begge arter med hinanden, så at den første linie 
er helrimet, den anden halvrimet, eller, hvad der er endnu hyp
pigere og skønnere, den første halvrimet, den anden helrimet, 
f. ex.

fa s torør sky li firøa 
fengsæll vera bengill O Jr e

(kongen må være ordholden som hengivne mænd skal få).
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Vil digteren i endnu höjere grad vise sin færdighed, eller, 
om De vil, sit sprogs vidunderlige rigdom, så sætter han to 
helrim i hvei- linie; som her:

herfjöld bera höld ar 
hag-båls lagar ståla 
friÖask sjaldan vi9 valdi 
v al-land s s val a brand a

(hver mand på hænderne bærer det fagre metal, thi helten 
gemmer sjælden på smukke ringes mængde),

Tilsidst ender det med, at hele strofen bliver lutter rim 
(den såkaldte nyi håttr), som

ræsir glæsir
rökkva dökkva 
hvitum ritum 
hreina reina

(kongen pryder sine mörke skibe, med hvide skjolde (pryder 
han) de smukke rener (skibe).

Det er rigtig nok klingklang, men hvor længe vil nogen O Ö O O 7 Ö Ö
digter i et nyere sprog, hvis han nu engang vil vise dets rig
dom, holde ud på denne vis i korrekte rim at give en sammen
hængende mening ?

Linierimet er noget særeget for den nordiske poesi; det 
bruges hverken i angelsaxiske eller- tyske digte. Tilfældig fore
kommer det, som bekendt, hos klassiske digtere, for at forstærke 
udtrykket; samt i latinske vers fra middelalderen med forsæt. 
Nyere nordiske digtere have også forsøgt at efterligne det, men 
det vil næppe göre nogen god virkning i vore dage, ja for
medelst vor stavemåde næppe mærkes af øret; som dette af den 
svenske digter Livijn:

Än kring Logarns lander 
lätta sjömör sitta.

Enderimet have vi selv, så det behøver kun liden for
klaring. Det er helrim på to stavelser eller afstumpet. Der 
rimes sammen, enten to og to linier, eller fire, eller alle otte 

13
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linier i en strofe. Men der rimes altid kun to eller flere på 
hinanden følgende linier, aldrig, som hos os, skiftevis, første og 
tredie, anden og fjerde.

Den ældste og simpleste versart (håttr, hljööa-hättr) er 
„Synge- eller Talesproget“, Fo myr Salag (som det almindelige 
navn brugt af Jon Olafsen). I hver linie er der to fødder, 
hver bestående af to fjerdedele eller deres værd. Rimet er bog
stavrim, stundum med to rimstave (fornyrÖalag) eller fuldstændig 
med tre (bålkarlag). Når det holder sig strængt til fire lange 
stavelser i hver linie, hedder det Starkaöarlag efter Stærkodder 
den gamle:

peir ’ru jöfrar — — — — 
alvitrastir o. s. v. — — — —

Målfylling, og tildels anden fylding (tillæg af en enkelt 
stavelse) anvendes hyppig, hvorved versarten nærmer sig daglig 
tale :

senn våru 
allir å 
of pat 
rikir

æsir
pingi
ræéu
tifar o. s. v.

Nogle foretrække at skrive to linier sammen i én, hvilket 
kun er en formsag:

senn våru æsir allir å pingi o. s. v.
Der gives to arter: det otteleddede, der består af otte 

verslinier, og det sexleddede, der består af sex; begge atter 
med flere afvexlinger.

En meget smuk art af det otteleddede dannes f. ex. ved 
at lade hveranden linie være afkortet (mandlig):

bar tållaust 
tvennan blöma 
aldinviör 
einu sumri; 
ok ükalt 
utifuglar
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öndvert år 
urpu tvisvar.

(frugttræet visselig bar to gange blomster i én sommer, og 
de vilde fugle lagde to gange æg i den milde vår).

Oehlenschläger har efterlignet det: 
holdt i hånd 
hårprydglansen; 
vidt for vind 
vifted svævet.

Det sexleddede (Ijéøahåttr) fremkommer af det otteleddede 
ved at bortkaste en fod i enden af hver halvdel. Den første 
og anden, fjerde og femte linie er da som i det otteleddede; 
den tredie og sjette derimod have hver tre fødder og sine egne, 
to eller tre, rimstave:

deyr fé, 
deyja frændr, 
eyøisk land ok låø 

(kvæg dør, frænder dø, land og rige ødes).
üngr var’k fordum, 
for’k einn saman, 
på varø’k villr vega 

(ung var jeg fordum, jeg for alene, da tog jeg fejl af vejen).
Hver halvdel i fornyrøalag danner, som exemplerne vise, 

sædvanlig en sætning for sig, og griber ikke over i den anden.
De ved rimstave forbundne linier rives heller ikke gerne, 

som i angelsaxisk, fra hinanden, så at rimstavene komme til at 
stå i to sætninger.

Der findes i nogle sange i Sæmunds Edda en blanding af 
det otteleddede og det sexleddede fornyröalag. Det må snarere 
anses for en følge af overleveringens unøjagtighed, end af digt
erens vilkårlighed, som ved denne blanding af uensartede dele 
kun vilde forstyrre sit eget værks harmoni. Dog forekommer 
også slige uregelretheder i det mindre andensteds, f. ex. i Hå- 
konarmål.
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I de ældste digte har denne versart ellers en regelret ind
deling i ensformige strofer, men den forekommer også uden af
deling i strofer eller fortløbende med ganske vilkårlige afdelinger 
efter indholdet, især i episke digte.

Jon Olafsen, Finn Magnusen og Rask have sammenlignet 
fornyrÖalag med klassiske versarter. Det otteleddede ligner det 
adoniske vers, kun at dette som første fod har regelrette dak
tyler, medens det nordiske tillader større afvexling. Det sex- 
leddede kan tilfældig komme hexametret temmelig nær; som

göö er gåta J)in, Gestr inn blindi, getit er peirrar.
(god er din gåde, Gest hin blinde, gættet den er alt).
Ved de øvrige versarter grundes inddelingen på fodmålet 

og på rimet. På fodmålet, da verslinien kan have ikke blot to, 
men tre, fire og flere fødder. Da bogstavrimet findes overalt, 
kan kun linierimet og enderimet danne den anden inddelings
grund.

Nærmest det otteleddede fornyrÖalag ligger Toglag (tog
mæl t). Det har to fødder i hver linie, af hvilke den første 
kan udvides ved en kort stavelse. Målfylding anvendes sjælden, 
i de højtidelige arter slet ikke. Foruden bogstavrimet har det 
linierim, og kan efter dets beskaffenhed inddeles i mange arter: 
hver linie rimet eller kun hveranden; første linie halvrimet, 
anden helrimet; med lutter mandlige rim eller med kvindelig 
rimet bag-led; med helrim overalt, o. s. v. F. ex. med lutter 
mandlige rim:

lå brytr, lög skytr 
liingarmr, rångbarmr; 

med halvrim i første linie, helrim i anden:
ok båru 1 byr 
blå segl viö rå; 

o. s. fr.
En længere versart kaldes i almindelighed Dr6tt-kvæ0i. 

Det almindelige består af strofer på otte linier med tre fødder 
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i hver. Det kan være uden linierim eller med linierim, det 
sidste hyppig; som

Hér verör | pröng å | plngi, ■ 
p6f gengr långt or hof'i o. s. v.

(her bliver trangt på tinge, valkningen bliver umådelig), 
Gefjon I dro frå | Gylfa 
glöö djüprööuls auÖla, 
svå at af renni-röknum 
rauk Danmarkar auka o. s. v.

(Gefjon drog glad fra den guldrige Gylfe Danmarks 
forøgelse (Sælland), så at det røg af de dampende heste).

Forlænget drotkvæde (hrynjandi) er som forrige med 
fire fødder. Det kaldes også 1 iljulag, fordi digtet Lilja er 
digtet deri.

Da drotkvæde ofte anvendes til højtidelig digtning, gives 
der mange forandringer deraf med hensyn til stavelsemålet og 
linierimet. Desuden gives der adskillige variationer ved en 
blanding af toglag og drotkvæde, hvilke ingen videre forklaring 
behøve.

Når de foregående versemål anvendes, men med enderim, 
så kaldes versarten Rlinhen da. Den kan være kortere og
længere, og enderimene af forskellig art; f. ex. med tre fødder: 

fara Viöris grey 
valgjörn um ey;

med fire fødder:
piggja knå meö gulli glöö 
gotna ferö at ræsi mjöÖ o. s. v.

Der findes, som i al poesi, andre egenheder, hvoraf nogle 
anføres som exempler:

I de længere digtarter forekommer hyppig et indskud eller 
en parenthes, der hverken forøger eller forstærker hovedtanken, 
men var et middel for skalden til at få manglende rimstave 
eller rim. Et sådant indskud kaldes stål og verset st ælt:
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blöö féll varmt å viöan 
(vä frægr konüngr) ægi, 

hvor indskudet: den berömte konge stred, ikke videre forøger 
tanken om det varme blod, der faldt i havet:

Udtrykket forstærkes på mangehånde måder ved gentagelse 
af samme eller lignende udtryk, i strofens begyndelse eller 
slutning. F. ex. når Odin i Vafprudnismål siger:

fjöld ek for, 
fjöld ek freistaöa, 
fjöld ek reynda regin.

Eller når Odin i Håvamål siger om sit forhold til Gunnlöö: 
ill iögjöld lét’k 
hana aptr hafa 
sins heila hugar, 
sins svara sefa.

Viser eller sange kunne, ligesom hos os, ved slutningen 
af hver strofe have sit omkvæd (niörlag eller viøkvæSi); 
f. ex. Harald Hårdrådes vise om den russiske kongedatter, der 
forsmåede ham. Han opregner sine færdigheder og bedrifter, 
og ender hver gang med:

j)ö lætr gerör i Göröum 
gollhrings vift mer skolla

(og dog spotter mig guldrings Gerde i Garderige).
Men der gives også et særeget omkvæd, stevet.

Ved versarternes anvendelse i et helt digt opstode nemlig 
særegne digtformer. De kunne bestå af flere, dog sjælden over 
hundrede, ensdannede strofer, eller af flere, tildels hver for sig 
selvstændige, sange. Blandt de historiske lovsange ere især to 
mærkelige: den kortere og mindre kunstige Flokk (flokkr), 
og den længere og kunstigere Drapa (dråpa). Den sidste, 
drapen, kan bestå af flere afdelinger, som adskilles fra hinanden 
ved et omkvæd eller Stev (stef). Hver enkelt afdeling med 
stev kaldes Stevmål (stefjamål eller stefjabålkr). Stevet består 
i to eller fire linier, og er ingen fortsættelse af den episke for
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tælling, men en bemærkning, der udhæver heltens hæder eller 
bedrift. Exempler: Thoraren Loftunges Höfutlausn, Egil Skalla- 
grimsens Höfutlausn, Einar Skulesens Geisli eller Strålen om 
kong Olaf den hellige. Denne art er simpel og naturlig, og de 
forskellige stev, der slutte hvert stevmål, give sangen afvexling.

Men stevet er ikke altid samlet på ett sted. Det kan 
også fordeles i flere strofer, i deres begyndelse, midte og slut
ning. Det står da heller ikke i forbindelse med det øvrige af 
strofen, men må desuden selv samles, for at give en mening. 
Det bliver da, efter dets bestanddele og deres fordeling på 
flere steder, todelt, tredelt, firdelt. Todelt er det i Sighvat 
skalds Kmitsdråpa, hvor en strofe begynder med: Knütr er 
und himnum, og en anden slutter med: höfuöfremstr jöfurr. 
Samlet bliver det altså: Kniitr er und himnum höfuöfremstr 
jöfurr, Knud er under Himlen den ypperste konge. Tredelt 
findes det dels i midten (klofastef), dels i slutningen (efter 
Egilsson rekstef), f. ex. når i Hallarsteinns digt Rekstefja over 
kong Olaf Trygvesen hvert stevmål består af tre strofer, og 
sidste linie af første strofe er: Hann var rfkstr konüng- 
manna, sidste linie af anden strofe: Olafr und veg solar, 
og sidste linie af tredie strofe: höll ok fremstr at öllu, 
hvilke, når de læses samlede, ligeledes udgöre en sammen- 
hængende mening. Endelig firdelt, f. ex. i Jomsvikingadråpa, 
hvor det i samme strofe er fordelt således:

Ein drepr fyrir mer allri, 
litrauör å lög skeiöum 
örr pengill baö yta 
itr manns konan teiti; 
go0ætt of kemr grimmu, 
gekk herr å skip darra 
hinn er kunni gny guma, 
gæOings at mér striöi, 

hvor stevet findes i første, fjerde, femte og ottende linie.

*
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Dette ser ud som kunstleri og er jo heller ikke andet. 
Vi forbigå andre kunstige behandlinger, og anføre kun endnu 
et par exempler, for at vise sprogets rigdom, uden hvilken slige 
kunster næppe lade sig gennemføre i et helt digt. I følgende 
halve strofe giver hver side af digtet sin fuldstændige mening:

Hak i Kr ak i
ham di framdi
geirum eirum 
gotna flotna, 

nemlig Haki ham di geirum gotna, Hake tvang med våben 
mændene; Kraki framdi eirum flotna, Krake fremmede 
med fred mændene. Men i følgende derimod ved at læse overkors:

Haki Kraki
hoddum broddum
særSi mær9i 
seggi leggi, 

nemlig Haki broddum særdi leggi, Hake med spydene 
sårede benene; Kraki hoddum mær Si seggi, Krake med 
rigdomme hædrede mændene.

3. Det poetiske sprog og det poetiske udtryk. 
Det poetiske sprog udgör ligesom et eget tungemål, med 
sine egne stamord og sine egne afledninger og sammensætninger, 
af hvilke mange ikke forekomme i den daglige tale. Oprind
elsen tillægges guderne. Også Homer kender jo dobbelte ud
tryk for samme genstand, nogle i gudernes sprog, andre i men
neskenes. Når vi på menneskelig vis tale derom, må vi anse 
stamordene fremkomne ved en tilströmning fra andre sprog; 
sprogene dannes, som det jo hedder hos en gammel forfatter, 
per alluvionem, som opskyllet land. Når man betragter ord
lighederne, måtte man da kunne opdage, ad hvilken vej ord, 
forsåvidt de ikke ere selvdannede, nærmest kunne være komne 
til norden. En ofte slående lighed går helt ned til de klassiske 
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sprog; og ordene kunne da være indkomne ad to veje: ad en 
østlig vej og en vestlig.' Mod østen fra græsk igennem 
slaviske sprog; mod vesten fra latin igennem keltiske; f. ex. 
græsk hquvi; er det poetiske ord hrönn, bølge; græsk
ravs, lat. navis, er det poetiske ord nor, skib. Langt flere 
ere komne fra latinen end fra græsken; vil det sige, at samkvem
met har været större med keltisk end med slavisk ? f. ex. porous, 
= börgr, svin; vaccus, vacca, = viggr, vigg, nød, kvæg; 
lacus, keltisk llwch, logh, = lögr, sø; vultus, angels, vlite 
= litr, ansigt; apertus (spansk abjerto) = bjartr, klar. En 
endnu nærmere og större overensstemmelse finder naturligvis 
sted med angelsaxisk, oldsassisk og andre Ijærnere tyske sprog
arter; f. ex. angels, beam, t. bäum, = baömr, træ; angels, 
isern, isen, t. eisen, = isarn, jærn. Navne på sydlige dyr 
og planter genfindes derfor i norden: det poetiske ord for en 
konge, jöfurr er egenlig eber, vildsvin; buen kaldes efter træet, 
hvoraf den er gjort, ålmr, ælm, også yr (yrbogi, GuörünarkviÖa 2), 
eng. jew, t. eibe, taxus baccata (bemærket af Save; at det er 
et træs navn, véd Snorraedda: menn kalla y einn viö). At de 
gamle poetiske ord genfindes i dialekterne, følger naturlig deraf, 
at dialekterne ere de ældste sprogformer, men de genfindes ikke 
blot i de nordiske, som forr, heftig, modig, = norsk forr (måske 
stammen til fyrri, fyrstr), i en langt videre kreds går ord som 
undarn, måltid, der forekommer i Völuspå, i Kråkumål og i 
et brudstykke (örn drekkr undarn) og genfindes ikke blot i alle 
nordiske hoveddialekter, men i møsogotisk (hos Ulfilas) og i flere 
egne i Tyskland (F. Magnusens afh. om de gamles tidsinddeling), 
medens det på Island selv er ubekendt; tå, der et par gange 
forekommer i Sæmunds Edda, og var de islandske indfødte 
fortolkere ubekendt, har jeg genvist i det svenske tå (dansk 
fortov = forta), og det henføres nu af Lüning til de tilsvarende 
ord i tyske dialekter.

Her åbner sig en vid og underholdende undersøgelse: at 
genfinde de gamle poetiske ord i de endnu levende dialekter.

14
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Af de forskellige sprogkilder udstrømme for samme ting 
dobbelte udtryk, det ene mere almindeligt, det andet mere 
sjældent; f. ex. hjarta og negg, hjærte; ör og bil, pil; tré 
og baömr (t. baum) træ; öl og bjor (t. bier), øl; eldr og 
fiini ild; jörö og fold, jord; nött og njola, nat; skip og 
nor, skib; garör og tun (t. zaun), gård; gamall og forn, 
gammel, o. desk

Men på visse, hyppig omtalte, genstande forekomme mang
foldige blot poetiske benævnelser, som Snorra-Edda meddeler 
en del af; sådanne ere: navne på mand og kvinde, konge, 
våben, bølgen og havet, land og ø, dyr, o. s. v. samt en mængde 
mythiske udtryk for de samme genstande. Her er ligeledes en 
undersøgelse, der endnu skal ordnes; nemlig filologisk at oplyse, 
hvorfra sådanne ord have deres oprindelse; f. ex. når kongen 
kaldes jöfurr eller tiggi eller visi, eller pengill eller ræsir 
eller siklingr; når kvinden, foruden de almindelige navne kona, 
mær, bruör, vif, ekkja, hedder man, fljöö, sprund, snot, 
drös, svarkr, strind, skorö, rein, brik, fjörn, o. s. v.

Det poetiske sprog benytter fremdeles de ældste gramma
tiske former og andre fra den almindelige prosaiske tale ude
lukkede sammentrækninger, o. desk, ligesom i alle andre folks 
poesi; f. ex. af at blota datiden biet for blotadi; af at temja 
tillægsformen tamiör for tamdr; af fé ejeformen fiar for fjår; 
navneformen sia for sjå, o. desk; eller bogstavomsætninger, som 
rann og hrönn, bølge; viör og vinnr, vinder; eller sammen
trækninger, som rauö-måni for rauör mani, rødmånen, skjoldet; 
kald-bårur for kaldar bårur, de kolde bølger, havet. Det har 
derhos sine særegne ordformer, der kun forekomme i poesi eller 
efterligninger af den poetiske talemåde, som det nægtende — a 
eller — at, f. ex. vara eller varat, var ikke.

Forskelligt fra det poetiske sprog, de for dette særegne poetiske 
ord, er det poetiske udtryk, skaldskabsmål (skåldskaparmål). 
Det er, efter Snorra-Edda, tre slags: for det første, når man 
nævner en ting, som den hedder, eller med dens rette navn; for 
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det andet, når man isteden for det rette navn sætter et andet, 
for navnet selv et fornavn (fomafn); for det tredie, når man 
omskriver tingen, hvilket kaldes kending (kenning). Det 
skönnes let, at der kun er to tilfælde, thi det første, når man 
nævner tingen med sit rette navn, er det sædvanlige prosaiske 
udtryk; det poetiske udtryk er enten et fornavn eller en kending.

Det første og simpleste slags er de mangehånde troper, 
metaforer, der bruges her, som i alle andre sprog. Man sætter 
for tingen selv dens egenskab eller virkning; man sætter delen 
isteden for det hele, det enkelte for det almindelige, o. s. v. 
Man giver for tingen selv dens beskrivelse, og det atter ved et 
stamord eller ved afledning og sammensætning. F. ex. søen 
hedder bif, bevægelse; guldet hedder blik, glans; poesi hedder 
mærSr eller lof, berömmelse og ros. Buen hedder ålmr, 
ælm; skibet hedder kjöll, kølen; hovedet hedder reik, der 
egenlig betyder den stribe, der dannes fra panden over issen, 
når håret falder til begge sider. Når det engang mythisk er 
givet, at man for en mand kan bruge navnet på ethvert træ af 
hankönnet, for en kvinde navnet på ethvert træ af hunkønnet 
kan man altså kalde manden hr un nr, en busk, reynir, en rön; 
kvinden björk, en birk, poll, en tall eller fyrr. Isteden for 
spydet kan man nævne et visst enkelt spyd, isteden for hesten 
en viss enkelt hest: spydet hedder gungnir, det er navnet på 
Odins spyd; hesten hedder gr an i, det er navnet på Sigurd 
Fofnersbanes hest. En beskrivelse kan også fremkomme ved 
afledning og sammensætning: en broder hedder blööi, som er 
af samme blod; en sön hedder arfi, arvingen. En mand hedder 
ordspekingr, den veltalende, råøgjafi, rådgiveren; hesten 
hedder målfeti, som går med afmålte skridt; vinden gny fari, 
som farer med gny o. s. fr. Beskrivelsen kan også, som i andre 
sprog, udvides ved malende, skildrende epitheta (sannkenningar), 
der også kunne sættes for tingen selv: kongen kaldes pjoSmærr, 
den folkeberömte, manden dåörakkr, den dådstærke, o. s. v.
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Alt dette er simpelt og let forståeligt, og kan jo være 
ganske smukt; men når man nu fra et fornavn springer til siden 
og tager et mednavn (meÖnafn), så bliver det søgt og uhjem
ligt, og vækker kun latter. Det bruges ofte, hedder det i 
Snorra-Edda, når nogen vil digte mörkt eller forblommet, 
isteden for tingen selv at sætte en anden, der har samme be- 
nævnelse. Skaldene satte da isteden for ordet selv dets med
navn, og for mednavnet atter dettes mednavn, indtil niende eller- 
tiende led; sædvanlig gik man dog aldrig så vidt. F. ex. Ordet 
lind, lindetræ, betyder både et skib og et skjold; man kan da 
bruge alle skibets navne om skjoldet, og alle skjoldets om 
skibet. Ordet egöir betyder både en ulv og en örn; man kan 
da bruge alle ulvens navne om örnen, og alle örnens om ulven. 
En ulv, vargr, betyder ogsaa en landflygtig (vargr 1 veum); 
man kan da kalde en landflygtig gandr, som betyder en ulv. 
En hæl hedder hæll, men hæll betyder også en enke, ekkja. 
Da derfor Egil Skallagrimsen var bleven gammel og grå, og 
holdt sine forfrusne fødder hen til ilden, kvaö han:

eigum ekkjur 
allkaldur tvær; 
en pær konur 
purfa blossa

(jeg har to enker, såre kolde, disse kvinder trænge til ilden). 
Han sagde her enker, men mente sine hæle eller fødder. For
uden lysten til det gådefulde, kan der have været andre grunde, 
som bevægede skalden til at anvende deslige kunster; der
iblandt letheden at få et manglende rim eller rimstav. Sighvat 
skald digtede om en mand, der hed Berse, = björn; hankunde 
altså bruge hvilken anden benævnelse på en björn han vilde; 
han behøvede en rimstav på h, og satte hrinn, der betyder en 
bjørneunge. Men at gå videre end til det nærmeste mednavn, 
at forfølge mednavnene gennem flere led, var ikke sædvanligt. 
Et exempel er: Skald Bef brugte for ordet uldtot, floki 
(ullarflöki), ordet tre, træ; thi for flöki kan man sige sky 
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(begge ord betyde en sky), for sky rafn, for hrafn hestr, for 
hestr mar, for mar sær, for sær viöi, for viöi viör, for viör bein, 
for bein teinn, for teinn tre, og er således lykkelig og vel 
kommen fra uldtotten til træet. Det er da ikke andet end 
narreværk.

Den egenlige omskrivning eller kending (kenning) er 
en udvidet leddet beskrivelse. Den dannes af et hovedord med 
en tilføjet bestemmelse, og indeholder en beskrivelse, taget af 
tingens oprindelse, egenskaber, brug, foretagender, omgivelser 
o. desk Den må da i det mindste bestå af to led, og siges 
da at være kendt, men kan også indeholde flere, nemlig 
tre, og kaldes da tvekendt, fire, og kaldes da trekendt, 
sjælden flere.

Efter oprindelsen kunne disse omskrivninger være mythiske 
eller historiske, hvilke begge ere overleverede, eller selvopfundne, 
nygjorte (nygervingar). F. ex. mythisk er den, når guldet 
kaldes Freyju tår ellei’ gråtr Mardallar, Frejas tårer eller 
gråd. Historisk er den, når guldet kaldes såÖ Kr ak a eller 
Fyrisvalla såÖ, Rolf Krages sæd eller sæden på Fyrismarker. 
Selvdannede, der tildels også kunne være brugte för af andre, 
ere sådanne som disse: Skibet hedder kélgurafn, bølgeravnen 
eller ållskorfr, havravnen, thi det flyver som en fugl over 
havet; gråd eller tårer kaldes hvarmaskiir, öjenlågenes regn. 
Mange af disse toleddede omskrivninger, der findes i de ældste 
digte, ere meget sindrige: Hovedet hedder i de Eddiske sange 
hjålmstofn, hjælmstubben; hjærtet mööakarn, sindets agern; 
egernet viljabyröi, villiens eller sjælens byrde.

Hvis hovedordet allerede udtrykker begrebet, så at den 
tilføjede bestemmelse er overflødig, så kaldes udtrykket hlaöit, 
overladet, overfyldt; f. ex. ska ti betyder allerede en mand, 
altså er gullskati en pleonasme; floti betyder en flåde, altsåer 
otr-heims-floti, odderhjemmets (havets) flåde en pleonasme. 
Hvis derimod bestemmelsen udelades, kaldes udtrykket en 
halv kending (hålfkenning); f. ex. ålmr, en ælm, betyder 
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allerede, som et træs navn af hankönnet, en mand; det er altså 
pleonastisk, at kalde ham boga-ålmr, buens ælm, men det er, 
som i sig selv rigtigt, ligefuldt tilladt; ligeså at kalde en kvinde 
veiga-pöll, drikkens tall, skönt poll alene allerede betyder 
en kvinde; süø, planken, sættes for det fuldstændige sæsriø, 
søplanken, skibet, o. s. v.

Når man nu vil gå videre, fra den toleddede omskrivning 
til den treleddede o. s. f., så fremkommer den længere om
skrivning meget simpelt ved atter at omskrive tillægget eller 
bestemmelsen. Sværdet er kampens ild; kampen kan atter om
skrives ved pile-brag; altså bliver det hele treleddede eller 
tve kendte udtryk for sværdet: pile-b rags-ild, flei n-braks
fur. Ligervis kaldes himlen måna-systur-braut, månens 
søsters, d. e. solens, vej; jorden jotna-dolgs-moøir, Jætters 
fiendes, d. e. Thors, moder; kvinden linna-låtrs-gnå, ormens 
lejes, d. e. guldets, gudinde.

Enhver længere omskrivning kaldes rekit, vidtdrevet, og 
behøver nu ingen videre forklaring end nogle exempler. Ved 
trekendt eller fireleddet omskrivning kaldes havet

jötna dölgs moSur belti
Jætters fiendes (Thors) moders (jordens) bælte; jordens bælte, 

d. e. havet.
Jorden kaldes himlens gulv således:

giens b eøj ar salar golf
Giens kones (solens), solens sals (himlens), himlens gulv (jorden). 

Krigeren kaldes sværdsvinger således:
gunnar ræfrs hyr-brigøir
krigens dækkes ild-svinger;

krigens dække er skjoldet, skjoldets ild, sværdet. Disse og andre 
omskrivninger stå ikke samlede, men fordelte omkring i verset, 
og må altså opsøges.

Går skalden endnu videre, så tager han isteden for tingen 
selv mednavnet, og anvender det på omskrivningen, eller med 
andre ord: isteden for tingen selv og dens omskrivning tager 
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han et mednavn og sætter dets omskrivning isteden for den 
rette; udtrykket bliver da endnu mere forblommet. F. ex. en 
dværg hedder litr, men litr betyder også et ansigt; isteden 
for omskrivningen på et ansigt kan skalden altså sætte om
skrivningen på en dværg. Gunnløg Ormstunge vil sige, hvor
ledes den elskedes åsyn henrykker ham, gör ham tavs, og det 
udtrykker han således:

holm-leggjar viör (vinnr) hilmir 
hring-sköglar mik pöglan.

Han vil simpelt hen sige: møens åsyn gör mig tavs (vinnr mik 
höglan); men nu skal møens åsyn omskrives: hring-skögul 
er en mø; holm-leggjar hilmir, holmens bens, d. e. stenens, 
beboer er en dværg; han siger altså isteden for møens åsyn 
gör mig tavs: møens dværg gör mig tavs, fordi litr, åsyn, også 
betyder dværg, og ligesom ordene kunne, sættes isteden for hin
anden, kan deres omskrivninger sættes isteden for hinanden.

Det er en vidtløftig kundskab at kende alle disse troper 
og omskrivninger; ved de mythiske og historiske må man göre 
sig bekendt med deres oprindelse, ved de andre bruge sin egen 
kløgt. F. ex. Ulven kaldes Viøris grey, Odins hund, thi ved 
hans fødder sade to ulve; ilden kaldes sævar niör, søens 
slægtning, thi Hier og Logi vare brødre; galgen hedder Vinga 
meiör, Vinges træ, thi Vinge (i Völsungesangene) blev hængt; 
huset kaldes arin-kjoli, arnens eller ildstedets overkjole eller 
kappe. I almindelighed, ingenlunde altid, ere dog de, der ikke 
indeholde mythiske eller historiske hentydninger, temmelig lette 
at forstå af sig selv, da de sædvanlig tages af tingens egen
skaber, ved manden f. ex. af hans tapperhed i kampen, hans 
gavmildhed, o. desk, ved kvinden af hendes smykker og 
dragt, af drikken, som hun byder om ved gæstebud, o. desk; 
manden hedder så skjald-blætir, skjoldbløder, kvinden sil ki
no rn, silkenorn, o. s. v. Og derved tages intet hensyn til, om 
manden og kvinden virkelig besidde de egenskaber, der til- 
lægges dem; udtrykkene ere almindelige. En mand, om han 
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end er nok så ukrigersk, kaldes ikke desmindre sokn-heggr, 
krigsmødets hæggetræ; en kvinde, hvad enten hun er rank eller 
ikke, veiga-pöll, drikkens gran.

Især i den senere tid sattes der pris på denne kunstige 
behandling af poesien. Harald Hårdråde, der beredte sig til et 
slag, vilde i et vers opmuntre sine folk, skönt de ikke havde 
deres rustning ved hånden, til at gå rask frem, og kvad først 

Fram o'öngu verO Ö
i fylkingu 
brynjulausir 
undir blår eggjar. 
Hjalmar skina, 
hefkat ek mina, 
nu liggr skrüö vårt 
å skipum nibri.

Dette er nu let forståeligt. Men kong Harald forkastede det 
strax, og sagde: denne vise er ilde digtet, jeg kommer til at 
kvæde en anden, som er bedre; og så kvaö han:

krjupu ver vid våpna 
valteigs bråkan eigi 
svå baud hildr at hjaldri 
hald-ord i bug skjaldar o. s. v.

(ikke krybe vi under våbenbraget (så bød den trofaste kvinde) 
i kampen i skjul bag skjoldet), hvori han fik anbragt linierim, 
et indskud og nogle omskrivninger.

Omskrivningerne indtage en stor plads, de sige i grunden 
intet, og ere kun tom kløgt; ofte udtrykkes en ganske simpel 
tanke ved lange omskrivninger; og forskellige læsemåder med 
hvad deraf følger, forskellige forklaringer, bringe endnu mere 
forvirring i det, der skulde være en opløftelse for sjælen. Lange 
digte, der f ex. skildre kamp, der kan udtrykkes på så mange- 
hånde måder, komme derved til at mangle indhold, i det de 
opløste omskrivninger sige et og det samme. Derved går en 
stor del især af den senere nordiske poesi tabt for os; enkelte 



113

kunne more sio- ved at finde ud af den, historikerne lade sig 
nöje med meningen; de, der ere vante til anden poesi, kan 
ingen nydelse have deraf. Kort sagt, denne slags poesi er 
smagløs. Når disse troper og omskrivninger imidlertid fort
sættes, kan derved stundum fremkomme en billedrække, så 
smuk, at ingen digter nu vil forsmå den; stundum derimod ere 
også billederne så dristige, at vi i vore dage næppe have mod 
til at gå ind på dem; stundum så lange, så sammenflættede, 
at der skal en del øvelse til at. samle billedernes enkelte led 
til en helhed, og under denne forstandsøvelse forgår den poetiske 
nydelse. Smukt er det, når Thjodolf fra Hvin vil beskrive 
havets brændinger, der bruse i nærheden af svenske kongens 
gravhöj, og da lader østersøen kvæde søgudens sang til gammen 
for svenske kongen, som om denne var levende, og kunde høreÖ 7 7 o

havets brusen: 
ok aust-marr 
jÖfri sænskum 
gymis 1 j 6 ö 
at gamni kvehr.

Dristigere er det, når Eivind Skaldespilder (i Håkonarmål) 
lader hjaltets (sværdgrebets) hårde fødder (klingen) træde på 
nordmænds isser og skjolde:

tröddusktörgur 
fyrir tys ok bauga 
hjalta haröfotum 
hausar nordmanna.

Dristigere er det vel endnu, når en anden skald om sit for
gyldte sværd siger, at det er bestænket med Frejas tårer: vi 
bære i hånd hjælmens fordærv (sværdet) bestænket med 
Frejas öje.nlåges tø (guldet). Dog er det endnu til at ud
holde. Men når elskeren (Gunløg Ormstunge) vil sige, at 
møen så på ham, og udtrykker det således (efter én forklaring): 
Den med lin smykkede løgenes valkyries (d. e. kvindens) 
høgstrålende brå- (öjenhårenes) måne (d. e. hendes öje med 

15
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høgeblik) skinnede på mig fra brynenes ilds (d. e. öjets) 
lyse himmel (panden); hvor sindrigt det end monne være, 
hvo kan udholde det? Langt hen i tiden varede disse om
skrivninger ved; vi ville tage endnu én fra den senere tid, og 
dog i en simpel versart. Sturla Thordarsen vil skildre, hvor
ledes mændene drikke i kongens hal: bægerne stødte mod 
tænderne, og vinen randt dem ned i brystet; og han siger så: 

skaut vinfars 
visa mön num 
å göm- sker O
gyltu boröi;
hilmis hird
en hiinångs-båra 
i geö-knörr 
glymjandi fell.

(skaut, det skød; vinfars gyltu boröi, med vinskibets, 
bægerets, gyldne rand: bægerets gyldne rand skød eller stødte 
å gom-sk er, imod gummeskæret, tænderne; visa mönnum, 
for kongens mænd; men hilmis hirö, for kongens hird, 
hiinångsbåra glymjanöi fell 1 geö-knörr, honningbølgen, 
vinen, larmende faldt i sinds- eller hjærteskibet, brystet.

Hvorledes forholder det sig nu med denne omskrivning? 
er den nordisk, født og båren i norden eller er den kommen 
udenfra? Den er nordisk, den hører norden til, den var ud
bredt over hele norden, den er ikke indført; men den hører 
også hele verden til, den fødes af sig selv hos alle folk, og det 
er kun dens udvikling, dens större eller mindre overdrivelse, 
den måde, hvorpå den anvendes, der gör den til et mere eller 
mindre ejendommeligt, fenomen.

Den første simple art af omskrivning (den toleddede) hører 
norden til; den er ikke lånt, men ligesom medfødt. Den findes 
overalt hos menigmand i det menige sprog; ikke som noget 
tillavet, noget kunstigt, men som en ganske naturlig måde at 
tale på. Den findes i Norge; havet, søen kaldes blåmyren; 
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i et af Asbjörnsens æventyr (i Juletræet) hedder det: gutten 
havde slet ingen lyst til at ride på blåmyren om høstkvælden. 
Den findes i svenske landskaber; Save har sendt mig en hel 
del især fra Gulland; Gullænderen kalder den dag i dag båden 
åbukken, uden deri at finde noget søgt; Dalekarlen kalder en 
stor båd bekk-oxe; Gullænderen siger fremdeles bu sk-fisk, 
en orm, en slange; når man kører med én hest, kalder han 
hesten, der jo er spændt imellem skaglerne: ann trad i råer, 
en tråd i rør (lignelsen er tagen af en tråd i væverskeen). Denne 
omskrivning er også dansk, hvo der er bekendt med talemåderne 
i Jylland, skal dér kunne finde exempler. Den forekommer allerede 
i gammel dansk, endog i prosa; thi hvad er vel halsbast (i den 
ældste danske bibeloversættelse) andet end halsbåndet, d. e. 
nakken. Vore kæmpeviser gentage de gamle kendinger, som 
birtings-bad. Hos Kingo er det en almindelig ting; han 
kalder hovedet hj ærnebusken, tungen mundsværdet (og 
den måske jeg aldrig så, mig med sit mundsværd dræber); han 
taler om gravens ormestræde (når døden har fra vognen 
spændt i gravens orme-stræde) eller de dødes orme-sogn 
(og i de dødes orme-sogn man mig etbenhus giver); om ly ste
dru er (mit hjærte flyder frem, hvor lyste-druer drybe), om 
hovedets græde-å, om dåbens rense-flod. Vore ældre 
prosodier give endog anvisning til at opfinde flere deslige om
skrivninger (men det er sagtens på sin tysk): at kalde drukken
skab hjærnebryder, vankelfod (Sören Gottlænder eller 
Judichærs Prosodia danica). Ja, i vore ganske ny moderne 
fortællinger, hvis forfattere aldrig have drömt om en islandsk kend
ing finder man lignende. (I en sådan så jeg tilfældig som et 
slags højtideligt udtryk: de med skørter forsynede væsener, 
hvilket sagtens skal være en omskrivning for kvinder). Ere 
disse omskrivninger så almindelige hos os, findes de vel også hos 
vore naboer, de svenske; ja, temmelig hyppige ere de hos Stjern
hjelm og Dalin, for ej at gå videre; Stjernhjelm kalder Cupido 
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vålds v ärkare, hugbrännare; Dalin kalder solen det klare 
ver Id ens öga.

Hvis de nu, mine herrer, vil se Dem om i poesien udenfor 
norden, så vil det vise sig, at netop slige udtryk høre den 
klassiske poesi til, at lignende overdrivelser have hjemme i den 
østerlandske, og at der var en tid i Europa, da digterne endog 
satte stor pris på udtryk, der ligefrem svare til de islandske 
omskrivninger. Hos Homer ere jo beskrivende sammensætninger 
så almindelige, at intet exempel derpå behøver at anføres; hos 
de latinske digtere næsten endnu nærmere svarende til vore 
(Jon Olafsen har oplyst det); thi hvad er Martis opus andet, 
end vort Yggjar leikr, Odins leg; hvad er arva Neptunia 
andet, end vort ægis fold; og arborum comæ andet, end 
viöar fax, skovens hår, bladene. 1 Europa udbredte denne kunst
ige poesi, disse lignelser eller billeder, disse, som Chasles med 
rette kalder dem, images ingénieuses et colorées, sig fra Spanien 
til Italien, fra Italien til Frankrig, fra Frankrig til Tyskland, 
og de nåede ligeledes Shakspeare, der giver fortræffelige exempler 
på dem, såvel i den ædle höje stil, som i dens karikaturer. 
Den franske digter Ronsard efterlignede ikke de nordiske digtere, 
men han bar sig ad på lignende måde, når han kalder kysset 
un combat, munden une douce guerriére, nordenvinden 
l’esbransle-rocher, klipperysteren, og stjærnerne med en 
tvekending les torches du convoi du jour. Dette højtravende 
sprog blev mode i Frankrigs selskabsliv, i damekredse, hvorfra 
Moliére måtte jage det ud ved sine Précieuses ridicules; når 
damen siger til tjeneren: sæt stole, så udtrykker hun sig så: 
voiturez-nous ici les commodités de la conversation! 
Den tyske digter Neukirch kalder i en sonnet sin elskede der 
seufzer blasebalg, des trauerns löschpapier, sand- 
büchse meiner pein und baumöl meiner schmerzen. 
Og orienten 1 hvo kan fatte og forklare dens dristige billedrigdom 1 
Natten, den sky gazelle, flygter for morgenløven; morg
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enrøden svæver so m en guldfalk med sine brede vinger 
over sin azurne rede; et halvhundrede angelkroge stikker 
i hver møens hårlok; hvo der kommer hende nær bliver 
spiddet på hendes øjenhår, der ligesom koste feje 
stjærnerne ned af himlen; den forelskedes bjærte er en 
rullesten, der slibes af i tårebækken; og når kongens 
yndling dukker op af nådehavet, se, da er han fra top til tå 
besået af perler, af he rskerperler.

Når jeg har dvælet mindre ved det i den nordiske poesi, 
der, når man vil sætte sig ind i den, let forstås af sig selv, 
fordi det hører til poesiens almindelige mærker, mere ved det, 
der syntes påfaldende og fremmed, og jeg dog ikke gerne vilde, 
at vi skulle skilles i ufred fra den nordiske kending, eller at 
mine tilhørere uden videre skulle bryde staven over de mange 
og store med omskrivninger opfyldte partier af nordens gamle 
digtekunst; så tilføjer jeg endnu til slutning, som en art retfær- 
diggörelse, et par ord: Vi spörge jo ikke blot, hvor ypperlig 
poesien var, men overhovedet hvorledes den var; og svaret in
teresserer os, når det giver et nogenlunde levende og klart bil
lede af digteren og hans tid, når det kaster noget lys på den 
menneskelige ånd og dens udvikling. „Tror I, siger Thomas 
Thorild blandt andet (i En critik öfver critiker), tror I eller 
kan nogen dødelig tro, at den dødelige, som I således mestre, 
mener selv at have frembragt noget mærkelig slet eller fult, 
tror han ikke tværtimod at have frembragt noget i sin hensigt 
og for sin verden mærkelig stort? Hvorfor tage I da hans 
værk i den modsatte mening, hvori han skabte det? Der er 
noget frembragt i snillets verden, nu eller för; der er fejl deri, 
råber I; ja, det formode vi alle og altid. Men er der nogen 
fortjeneste deri, nogen sandhed, noget sagt på en ny og livligere 
måde, nogen vakker tanke, noget skönnere udtryk, eller er der 
noget mislykket, noget ret hjærtelig mislykket i det store? Det 
interesserer verden. Man skal tage hver sag som den er, og 
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man skal dömme alt efter sin grad og efter sin art“. Og af 
samme mening er Göthe, digternes konge, den lifligste og den 
dybsindigste afalle: „I enhver literatur ere fuldkommenheder og 
fejl forbundne. Når man vil nyde dem, må man lade dem gælde 
ohne mäkeln und markten“. Den nordiske poesi i sin ejen
dommeligste skikkelse, som den videst drevne forstandskløgt, 
er mærkværdig, er uden lige. Der er kun ett, det vide vi jo, 
der til ingen tid gælder, som ikke er tilladt, og som dog hver 
dag finder sin hylding, det mådelige.

[Den anden afdeling, der handler om de nordiske digtere 
og digte, er for vidtløftig til her at meddeles].
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4. Til nordisk sproghistorie.
(Uddrag med tillæg).

Det er en bemærkning, mine herrer, som de let kunne 

göre og vel allerede ofte har gjort, at sprogene i midten af Eu
ropa tillige med folkene samle sig i store masser. Denne 
sammentrængning er ikke blot naturlig, men også nødvendig. 
Uden den vilde civilisationen ikke få hold og varighed. Af 
mange adspredte, oprindelig afsondrede dialekter samle sig til- 
sidst store skriftsprog, der så med uimodståelig magt udbrede 
sig over mægtige nationer, ja endog i visse henseender over 
hele verden; og disse mægtige nationer få iblandt andet just 
ved de store literaturer sammenhold, og blive næsten uforgængelige. 
Rusland og Tyskland, Frankrig og England, den pyrenæiske 
halvø, ere exempler derpå. Naturen gör ikke på én gang alt; 
først samles de enkelte tungemål i almindelighed i to (nord* 
tysk, sydtysk; nordfransk, sydfransk o. s. v.), stundum i tre 
(spansk, oprindelig delt i to, og portugisisk, o. s. v.), og 
derpå forenes de i ett. Undertiden, som i Italien, finder man 
endog flere mindre selvstændige stater ved siden af hinanden, 
og dog ett sprog, ett almindeligt skriftsprog for alle. Hvorimod 
andre store riger (som Polen) med vold opløses og i tidens løb 
adsplittes just derved, at deres fælles tungemål med vold under
trykkes, og når disse folk attei’ ville samles, begynde de med 
at göre sig sprogenes enhed ret levende. Anderledes ser det 
ud, når man tager folkene for sig imod norden. Lappiske, finske, 
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siberiske folk eller rettere horder, fordelte over store flader, i 
splittede hobe, hver følgende sine egne små interesser, drage om 
fra sted til sted, og tale vistnok beslægtede tungemål, men lige
som de handle uden enhed, tale de uden enhed. Det falder 
sammen. Om nu ikke ganske den samme plads, en lignende 
i det mindste, indtage i historien de folk, som vi kalde de 
nordiske. Fra begyndelsen vare de som alle spredte og ad
splittede i mangfoldige småriger, siden lod det til, at de vilde 
forbinde sig i storriger, endelig vare de både delte og forenede 
i tre riger, men aldrig have de opnået nogen virkelig fælles 
enhed. Medens alle andre folk samlede sig, have de nordiske 
idelig ligget i strid og splid, og der har aldrig nogen mand 
været stor nok til at göre noget stort af dem. Men hvor der 
ingen enhed er, det følger da vel af sig selv, dér er heller ingen 
kraft og stvrke. Det er sandt, der er også mange afsondringer 
i de germaniske sprog, og der har været endnu flere, splid er 
også karakteristisk for dem: men medens staterne kævles, have 
de dog fået en sikker og varig forbindelse i sproget, og medens 
de gensidig forfølge hinanden, ere de alle enige om indtil fana- 
tisk heftighed at give dette en större udbredelse og en ene
herskende magt. Det er sandt, at det opløste Italien har be
høvet århundreder til at forene sig, splid er også karakter for 
det; men det har dog arbejdet imod ett mål, som enhver Italiener 
vedkender sig og som alle andre folk erkende — ett sprog. I 
norden derimod findes endog firlinger: islandsk, norsk, svensk, 
dansk, og der er ingen udsigt til deres forening. Og ere 
sprogene splittede ad, hvorledes går det da med literaturerne? 
Lad os kun bekende hvad vi ilske kunne nægte: disse literaturer 
ere dog i sig selv brakmarker, der kun til visse tider, i visse 
perioder, bleve opdyrkede, og som derpå i andre perioder 
bleve bevoxede med ukrud, der kvalte mange ædle spirer. Der 
har ikke manglet på mænd, som have følt alt dette, som have 
indset, at når sproget taber sit område, må det efterhånden 
synke sammen, og når sproget har få geniale dyrkere, vil lite- 
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raturen blive til en småkøbstads literatur. De have derfor set 
sig om efter en udvidelse, efter en forening; men de have ikke 
ret vidst, hvorhen de skulde vende sig. Jens Skelderup Snee- 
dorf bemærker, at det ved reformationen havde været let at 
indføre det höjtyske sprog i Danmark; han kunde tykkes ved 
denne forfærdelige sætning, der skulde synes at måtte tilintetgøre 
Danmarks rige, at have haft en af den danske regerings hoved
tanker for öje, at annektere Danmark til Holsten, men han fandt 
det dog nok ærefuldere, selv at knytte sig som et betydende led 
til Nordtyskland. Da nu det ikke skete, så vendte han sig til 
den anden side, så vidste han ikke noget bedre, end at forene 
det danske og svenske sprog, at göre den danske og svenske literatur 
til en fælles nydelse og ydelse for begge folk. Og er ikke det, 
mine herrer, er ikke det et faktum, som mange brave mænd 
ligefra den tid, især her i Danmark, til en viss tid også i Sverrig, 
have set svæve over sig oppe i skyerne, og, idelig skuffede, 
have rendt omkring efter på jorden. Thi imellem svensk og 
dansk sprog, imellem svensk og dansk literatur, er der i sandhed 
ikke endnu indtrådt nogen organisk forbindelse. Dansk sprog 
og literatur, nu tillige afsondret fra norsk, thi det vil De dog 
sikkert have set, at de ikke gå sammen, men fra hinanden, 
ligger nu ene, indskrænket til en liden læsekreds, der kun i 
meget ringe grad nogensinde kan udvides. Så forfriskende og 
oplivende det er, at se det adspredte forbindes, det adsplittede 
at blive til enhed, så nedslående er det, at se det oprindelig 
ene at sondres, det nu og da forbundne idelig efter enhver 
tilnærmelse at rives fra hinanden. Mange andre sprogs historie 
har derfor noget opløftende ved sig, medens den nordiske sprog
historie nærmest må gennemgå opløsningens historie, söndringens, 
adsplittelsens, og bærer få mærker af en stadig iver efter enheden. 
Det er en anderledes glæde, at se det store blive til, end at se 
det af mangel på sammenhæng at svækkes, eller endog at se 
det truet med at gå under. Men dette æmne er os givet. Ved 
at behandle det kunne to ting blive os klare, ikke blot opløs

is
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ningens virkelighed, men tillige enhedens nødvendighed. Og 
opgive den kunne vi ikke, sålænge vi endnu med den svenske 
skald kunne sige: Ach, våra minnen älska vi ännu!

Lad os endnu hertil knytte en bemærkning om sproghistorien. 
Den er ganske almindelig, men det er dog godt at have den for 
öje. Sprog og historie er tvillinger; derfra udgår sproghistoriens 
vigtighed, omfang, betydning. Det er just af vigtighed at kende 
sammenfletningen af folkets begivenheder og sprogets, og den 
inderlige forbindelse, der finder sted imellem begge. Men der 
er to sider af sproget, som herved ikke må blandes: folkesproget 
og skriftsproget; og det er fornødent at følge dem ad deres 
forskellige veje. Der gives i almindelighed et visst tidspunkt, 
til hvilket folkesproget endnu har overhånd, hvorpå skriftsproget 
uddanner sig som eneherskende magt. Dertil er hidtil taget 
for lidet hensyn. Der er, også i sprogenes historie, en middel
alder og en nutid; i hin bliver folkesprogets arter til ligeså 
mange skriftsprog, i denne går skriftsproget sin egen vej, og jo 
mere det danner sig, desto dybere synker folkesproget; ja, den 
bestræbelse, skönt lidet bevidste, som vi nu efterhånden finde 
som herskende, går ud på at forlade middelalderens færd, og 
at göre skriftsprog og folkesprog til ett, ved det første at ud
jævne og endelig at udslette det sidste. Jo mere almuen op
lyses ved skoleundervisning og læsning, desto mere bliver dens 
egen tale opløst, for at forvandles til en, ofte modbydelig, jargon. 
Så er der altså to ting, som sproghistorien må undersøge; og 
det bliver da, når vi gå tilbage til begyndelsen, et af de vigtigste, 
et af de første spørgsmål: hvor er sprogets rod? nemlig hvor 
er folkesprogets? og hvor er skriftsprogets? og falde de sammen? 
have de overhoved et fælles rodmål, som de ikke ere afvegne 
fra? kunne de føres tilbage til et oldsprog?

Thi hvis det nuværende sprog som en levende gerning, som 
et forplantet modersmål, kan knyttes til et ældre, der kan føres 
hen til et endnu ældre, som indeholder grundlaget for dets op
rindelse og udvikling, så vil det vise sig, om og hvorvidt der i 
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denne rod, i de dialekter, hvori den har spaltet sig, og endelig 
i det skriftsprog, som af dem har udviklet sig, (forudsat nemlig, 
at det ny skriftsprog ikke er udenfra indført eller efterlignet) 
uden afbrydelse og uden ophør åbenbarer sig en og samme 
uforstyrrede livskraft. Hvis så er, da kan der bestandig foregå 
en ny og dog ensformig udvikling, en bestandig fremskridning; 
og når sproget ikke, ved ligegyldighed indenfra eller ved vold 
udenfra, rives løs fra sine rødder, da vil udviklingen hindres fra 
at blive til vilde os saftløse skud. Da hersker der igennem 
det hele en fri, aldrig hæmmet, strömning; det som er tabt, kan 
fornyes, det, som vil visne, kan forfriskes; den gamle næring 
skyder op fra roden, og formes på ny ved den indre organiske 
kraft; og den saft, der endnu er tilbage i dialekternes hentörrede 
grene, kan ledes hen til og vorde frugtbringende for stammen. 
I hele forgangenheden, der visstnok tillige indeholder meget råt 
og fordærvet stof, kan enhver, der vil give tanken en ny vending, 
foredraget en ny kolorit, fantasien en fornyet flugt, også dertil 
finde midler, der inderlig slutte sig til det nærværende; ja, 
stundum skaber digteren af det forgangne, der i lang tid har hvilet 
som en død kapital, ved at give sig hen til det gamle og ved 
sit ingeniums vidunderlige instinkt, en ny fylde af uforgængelig 
rigdom, og forvandler, ligesom naturens skaberkraft, det grönne 
bæger til en farverig krone. Have vi ikke set Majdagen (Tullins) 
forædlet i Rungsteds lyksaligheder, Liden Gunver mangfoldig
gjort i Helge? Dog er det ikke digteren alene, for hvem sprog
kundskaben er et sådant dannelsesmiddel; for sproglæreren er 
det gamle sprog og kundskaben derom en aldeles nødvendig 
betingelse for frugtbar virksomhed. For ham er det en stor 
vinding, når sprogfenomenet ikke længer står for ham som noget 
tomt og tilfældigt, som noget, der blot skal erindres, men böjer 
sig villig og let over imod sit udspring, og derved vinder i lys 
og klarhed; når den grammatiske væv ikke ligger for ham som 
noget uredt garn, men trådene deri lade sig forfølge, og har
monien deri eftervise, og han ved hjælp af denne Ariadnetråd 
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kan finde vej igennem sproglabyrinthen. Først da vil han med 
held kunne oplyse det fortrinlige i den grammatikalske bygning, 
og måske hævde sit folks ære, hvis det forholder sig som der 
er sagt, jeg tror af Humboldt, at hvad for en skæbne et sprog 
kan have haft, aldrig får det en fortrinlig grammatikalsk bygning, 
med mindre det i det mindste en gang har været talt af en 
åndrig og dybttænkende nation. Og tage vi nu den anden side 
af tungemålene med, hvad skulde sproggranskeren kunne udrette, 
hvis han ikke, ved at betragte ordsamlingen og dens forunderlige 
vexling igennem tidernes løb, — et af de fenomener, som gransk
ningen, hvor indflydelsesrigt det end er, mindst har givet sig af 
med —, tillige af den kan oplyse, ligesom fra grunden af, folkets 
selvstændighed eller dets afhængighed af andre, den dannelse, 
det har modtaget indenfra og hvad det har optaget af fremmede, 
den delagtighed det har haft i kulturen i almindelighed, og de 
bidrag det måske har givet til at fremme den. Thi alt det er 
nedlagt i ordet. Hos nogle folk strømme hist og her, nu og 
da, fremmede ord ind, som antyde indførelse af fremmede sæder, 
skikke, opdagelser, kunster; hos andre er sproget sågodtsom 
overvældet af fremmede ord, og det får snart udseende af, at 
folket intet véd, uden hvad det har lært af andre. Nogle be- 
kendtgöre frejdig i deres eget sprog hvad stort de have opdaget 
eller opfundet, visse på, at det da vil være kundbart for hele 
Europa; andre, der også have gjort noget stort, meddele deres 
opdagelser i et fremmed sprog, og at de kunne det, regne de sig 
endog til en ære. Men hvor ringe sproget end kan være, det 
udgör dog et led i den hele kæde, så at også det må tages i 
betragtning, hvilken oplysning det enkelte sprogs historie kan 
yde til sproghistorien i almindelighed, måske ikke alene ved sine 
særegne naturlige produkter, men også ved sine unoder, sin 
vranghed. Endelig, hvis De deler den forestilling med mig, at 
al kundskab, når den attrår sandhed, er guds forherligelse, at 
det er dens sidste og höjeste mål, så er den sproghistoriske 
kundskab en del af den naturvidenskabelige, så skal den ikke 
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blot skrabe sammen, ikke blot sonderlemme, men den fører til 
samme endemål, som naturbeskuelsen, til åndens åbenbarelse i 
det idel omskiftelige. Jeg har i et af mine småskrifter udtrykt 
det således: brugen er idel omskiftelse, men harmoni er evind
elig skönhed. Aldrig, tænker jeg, har jeg sagt noget sandere 
og skönnere. Igennem hele naturen, og i hvor höi grad gælder 
ikke også det om sproget, går omskiftelsen, men igennem alle 
omskiftelserne går harmonien som guds evige ånde. Sprog
historien kan også bidrage sit til at oplyse de materielle til
værelsers forening i et åndigt princip, men det vil naturligvis 
især ske, når den ikke beskæftiger sig med ett sprog alene, men 
sammenstiller flere, eller med et stykke af et sprog i en viss given 
tid, men når den tager hele sprogets liv for sig, og flere beslægtede 
sprogs liv for sig, for om muligt at levendegöre den ideelle 
bevægelse, den luftning, den ånd, der åbenbarer sig deri. Thi 
den må i det mindste søges, selv om den ikke kan findes. Et 
maleri af Raphael lader sig anatomere, lader sig opløse i lærred 
og farver, farven i olie og farvestoffer; man kan undersøge 
lærredets væv, farvernes tilhæftning, farvernes blanding. Men 
den Raphaels ke ånd lader sig derved hverken bortdisputere eller 
forklare, og intet maleri lader sig fortolke som en tilfældig ud
gydelse af farver på et stykke lærred. Heller ikke sproget. 
Det guddommelige lever deri, som i alt, hvori der er ånde.

[Anvendelse på etymologien, dens historiske udvikling til 
Rask; dens nyeste historie].

Der er et kredsløb i naturen. Det går ud fra enheden 
igennem mangfoldigheden, og hvis det fuldendes, vender det igen 
tilbage til enheden. Vor første betragtning må derfor blive af 
særegen betydning: udgå de nordiske sprog fra nogen enhed? 
et spörgsmål, som vi kun behøve at besvare med hensyn til det 
danske, thi om de andre vil der ingensomhelst tvivl være. De 
gamle Islændere kalde deres sprog en enkelt gang: vor tunga 
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(islenzka forekommer aldrig), men sædvanlig: norræna, til bevis 
på, at det var det selvsamme som det norske; og Nordmændene 
ville ikke nu falde på, at udelukke svensk fra dette slægtskab. 
Derimod er det blevet en slags modesag, at udelukke dansk. 
Men historien lader sig hverken skræmme eller pålægge tavshed. 
Det er en så viss historisk sandhed, som nogen på jorden, at 
de gamle selv, Nordmænd ikke mindre end Islændere, kaldte det 
over hele norden udbredte sprog: dönsk tünga, det danske sprog, 
hvilket ikke kan have hensyn til andet, end det sprog, der taltes 
i Danmarks rige, af det danske folk; ja, det bevidnes udtrykkelig 
i den islandske lovbog Grågås: at således kaldtes det sprog, som 
brugtes af Islænderne, de Danske, Svenske og Nordmændene, 
fra de kongevælder, hvor Islændernes tungemål lød. (Ef ütlenzskir 
menn verda vegnir å landi hér, danskir eøa sænskir eøa norrænir 
or heirra konunga veldi priggja, er vor tünga er, par eiga frændr 
peirra pær sakir, ef peir eru rit hér, en af öllum tüngum öörum, 
enn af danskri tüngu, på å engi maér vigsok at sækja. Altså: 
det sprog, der taltes i de tre nordiske riger og på Island, det 
og intet andet er dansk tunge). Vidnesbyrdene herom ere mang
foldige, og nogle af dem, de norske, ere mærkelige, fordi de op
lyse, at det sprog, hvori selve de norske konger digtede og hvori 
de bleve besungne, kaldes dönsk tünga, Islændernes modersmål. 
De islandske skalde droge igennem hele norden, og besang i 
dette deres eget sprog konger og jarler, der alle forstode det, 
Knud den store og Valdemar Sejr ikke mindre end de norske 
og svenske konger. Og denne benævnelse, dansk tunge, der må 
have været en naturlig følge af det danske navns berömthed» 
forekommer ikke blot „i medeltiden“, men fra den ældste tid, 
og brugtes ikke „förnämligast af utländningar“, skönt den brugtes 
også, og udelukkende, af dem (lingua dacisca).

Der må da såre tidlig være foregået en stor forandring med 
dette sprog i Danmark, eftersom det i vore ældste sprogmind
esmærker har tabt så meget af sine böiningsendelser og andre Ö «1 o o
ejendommeligheder. For en stor del lader dog dette sig for- 
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klare af vore mindesmærkers sildigere alder; når vi gå til de 
ældste opbevaringer, finde vi tydelige spor af, at det engang har 
besiddet det, der nu er tabt.

Runestene have vi fra den hedenske tid og den kristelige. 
Sproget i disse indskrifter fra gamle Danmarks sydligste grændse 
indtil Sverrigs nordligste, er det samme sprog, der kun kan 
læses og forstås af dem, der have kundskab i Islandsk, med de 
samme böjningsendelser og øvrige former, som de islandske. 
Hvorledes skulde disse indskrifter over mænd og kvinder, fædre, 
mødre, brødre, søstre og andre slægtninge, besørgede og ud- 
hugne af deres nærmeste slægt, bestemte til at sættes i nærheden 
af alfarvej, på höje og andre fremragende steder, for at kunne 
læses af alle, hvorledes kunne de være forfattede i noget andet 
sprog end det, som taltes i selve landet? Nogle af disse ind
skrifter ere vers; for at forstå dem, må man endog være vel 
hjemme i den ældste islandske poesi. Et sprog som hin danske 
tunge de gamle omtale må altså på den tid, da deslige ind
skrifter bleve til, have været herskende i Danmark og i Sverrig, 
eftersom også de svenske ere i det samme. Af fortvivlelse over 
det slående i dette bevis havde Molbech det indfald, at denne 
overordenlige mængde af indskrifter ikke vare forfattede af ind
fødte, at der gaves islandske rejsende runemestere, ligesom der 
var islandske rejsende skalde, og når det var disse omdragende 
runemestere der forfattede dem, så behøver man jo ikke at undre 
sig over, at sproget er islandsk. Eller kunde man måske tænke 
sig, at det kunde have gået til som nu, da vi på vore kirke
gårde finde latinske, tyske eller franske gravskrifter, og skal 
dette bidrage til at göre indfaldet rimeligere, så måtte det vel 
dog, skulde man tro, vække billig forundring, dersom vi fandt 
alle gravskrifter over danske mænd og kvinder, store og små, 
affattede i et fremmed sprog. Men runeindskrifterne selv angive 
ikke så sjælden selve de indfødte nære slægtninge, der lode dem 
sætte, naturligvis kun i det sprog, som de selv forstode, ja som 
selv indhuggede dem. Og når Islænderne havde så travlt med 



128

indskrifter for os, når de sendte en sådan mængde runemestere 
ud, så må de vel have haft mange af dem, og så må de vel 
have været meget øvede og ikke forsömt sine landsmænd. Men B B
lige det modsatte er tilfældet. På Island selv findes ingen rune- 
stene fra den hedenske tid; alle de, som dér haves, ere senere 
kristelige ligstene (den hidtil antagne over Kjartan Olafson f 1002 
er ikke ægte. Maurers isländische volkssagen. Leipzig 1860, 
s. 65); og om Islændernes ringe kyndighed i runeskrift findes 
gentagne klager. Vor samling af runeindskrifter, tildels ældre 
end Islands bebyggelse, må da anses for et tilstrækkeligt bevis 
på, at den gamle danske tunge engang blev talt i sin fuldstændige 
form i Danmark; dog således, at den i sin ældste skikkelse be
sad de allerældste former, ældre end nogle af dem, af hvilke 
de siden bleve afløste på Island (mannum, isteden for den siden 
udviklede omlydsform mönnum; gaurva isteden for det siden 
udviklede görva, gera).

Når sproget var i Danmark, så kan der være formodning 
for, at noget af det, som er nedlagt i det islandske sprog og 
opbevaret på Island og derfra kommet til os, også har været 
dér; at f. ex. (hvilket jeg för har oplyst) de sange, hvoraf Saxo 
har oversat så mange på latin, havde han i den danske tunge 
(lingva patria), i det samme sprog, som han tillægger de nord
iske Væringer i Konstantinopel (Danicæ vocis homines); og 
ikke blot ett, men flere brudstykker af disse sange, som vi endnu 
tydelig kunne genkende i hans latinske oversættelse, have bestået 
netop af de samme ord, som de levninger Islænderne i deres 
skrifter have opbevaret (Bjarkemålet, Vexelsangen imellem Njord 
og Skade). Hvis vi da ikke kunne tilegne os nogen lod eller 
del i de islandske Eddaer eller i nogen islandsk fornsaga eller 
hvad derfra kan være udgået, så kunne vi måske dog sige: at 
vi have besiddet sange og fortællinger i den danske tunge, be
varede fra en tid, der er ældre end islandsk literatur, indtil 
Saxos dage.
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Dersom den danske tunge engang i en fjærn fortid var 
Danmarks sprog, så må den have efterladt sig levninger, spor 
af sig, både i de ældste og ældre sprogmindesmærker og i det 
endnu den dag i dag herskende tungemål; eller omvendt, der
som der i det nuværende danske sprog og i alle sprogmindes
mærker, når vi forfølge dem tilbage i tiden, findes tydelige og 
hyppige spor af denne danske tunge, former og ord, der hverken 
lade sig forklare af tysk eller latin eller på nogen anden vis, 
men kun af den danske tunge, fordi de gengive netop dens 
ejendommeligheder, så må den engang have været det herskende 
sprog i Danmark. Denne slutning er ligeså simpel, som den i 
historisk henseende er viss. Vore love fra middelalderen have 
været til i denne tunge, der først efterhånden i tidens løb er 
bleven sløvet i sine endelser. De sællandske lagmænd, som 
Knud den store kaldte over til England, for at give Vederlags
retten for danske krigere, vare ikke oplærte af Islændere; de 
gave loven i landets sprog, og de langt senere siettere afskrifter, 
vi have af den, vise ved deres levninger af gamle endelser, at 
disse engang må have været fuldstændigere. I de øvrige love, 
landskabslovene, finder man ligeledes, medens sproget i det hele 
har fået en nyere skikkelse, flere, oftere forekommende, lovtale
måder, men også almindelige udtryk, med de oprindelige fuld
stændige endelser, netop således som de skulle være (mædh 
loghum, tviggiæ mannæ vitni, af hans börnum, hverium suni); 
og vi slutte med rette: siden disse ældgamle grammatiske endelser- 
findes i disse tilfælde, så må de engang have været i alle de 
andre. Thi oprindelig har intet sprog i verden både gramma
tiske endelser og tillige ikke grammatiske endelser; og når dette 
fenomen indtræder, kan det kun forklares deraf, at endelserne 
efterhånden ere faldne bort; ingen kunde det falde ind, at til- 
föje endelser, om hvis betydning hverken han selv eller nogen 
anden i landet havde mindste forestilling. Tage vi f. ex. ud
trykket dødsens (at være dødsens), som vi endnu have, så kan 
det ikke være nogen i den nyeste tid tilföjet form, som for alle, 
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der ikke kan islandsk, er uforståeligt, men det må være en lev
ning af en ældgammel ejeform (isteden for den nu brugelige; 
dødens). Og tage vi lovenes ord for os, så finde vi på hvert 
blad, på hver side, næsten i hver linie ord (styld, nam o. desl.), 
som ingen nu kan forstå, med mindre han kan islandsk, kan 
gammel-islandsk, det vil sige: det er ord, som tilhøre den gamle 
danske tunge, den og ingen anden. Men det vilde da være den 
störste urimelighed, hvis det skulde være faldet de gamle lag-O 7 o O

mænd ind (som vore moderne jurister) at spække loven med 
ord, som ikke tilhørte det land og folk, for hvilke loven blev 
given.

Dette, såvel levninger af den gamle sproglære, som af gamle, 
nu tabte ord, gælder ligeledes om de følgende gamle danske 7 O O Ö o
skrifter, af hvilket indhold de end monne være, hvad enten det 
er lægebøger eller bibeloversættelser eller rimkrøniker o. s. v. 
et fortsat bevis på, hvor dybt de må have været grundede i 
folkesproget, siden de så hårdnakket have holdt sig.

En anden række kendsgerninger er ligeså klar og afgørende: 
navne, personers og steders. Det skulde dog være besynderligt, 
om man hele Danmark over opkaldte alle, drenge og piger, rige 
folks börn og fattiges, efter Islændere og Islænderinder; og alle 
gamle danske personsnavne genfindes jo dog i islandsken: Harald, 
Svend, Erik, Ragnhild, Thyra, Thora. Det sprog, som disse 
navne hørte til, må vel altså have hørt det land til, hvor disse 
navne brugtes. (De bleve først senere fortrængte af fremmede, 
bibelske, da kristendommen havde fået overmagt, tyske, da Tysk
land havde fået overhånd). Det skulde også være besynderligt, 
om de danske kongers og deres slægts tilnavne skulde være dem 
givne af folket og bevarede af det i et sprog, som folket selv 
ikke forstod: KnudDanaast, Thyra Danabod, Svend Tjuguskæg, 
Harald Hein, Erik Emun (emunæ, eimuni), Henrik Skatelær 
(Skatelår, skotulær, af skata). Men åbenbar kan endnu mindre 
alle gamle steders navne i et land oplyses og forklares uf et 
sprog, der aldrig har stået i nogen tænkelig forbindelse med 
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dette land; og dog må ikke blot alle gamle norske og svenske 
stedsnavne, men også alle gamle danske, stæders og landsbyers 
og herregårdes og kirkers og gaders og stræders, hele Danmark 
over, Slesvig deri indfattet, indtil Slien, forklares ved hjælp af 
den danske tunges eneste nu tilværende form, den islandske; 
og uagtet alle igennem århundreder foregåede forandringer, om
bytning af bogstaver, sammentrækninger o. s. v. kunne de for
klares deraf: købmagergade er en frygtelig fordrejelse af køt- 
mangergade (fleischerstrasse), af köt og mångari; Nestved kommer 
af nes og pvcit; Andvordskov af öndverdr og skogr; Arhus af 
ejeformen år og 6s; Sjøring er fordrejet for Sjørind, af Sjorændæ, 
det er: at sjovar enda (Knytlinga kap. 46); en stor mængde 
landsbyers navne ere sammensatte af mænds egennavne, der alle 
ere gamle: Vemmeløv, forhen Vemundælef, det er Vemundar- 
leif; Asmindrup eller Asminderup, Asmundæthorp, det er As- 
mundarporp; og eftersom haugar (höje) som endelse hyppig 
bliver til høve, øve, ja med ejeformens s foran til — sige, — se, 
så have vi i Olsige, Olse gi. d. 0 lishøve, det er: at Olvishaugum, 
ved Olvers höje. Når således alle landsbyer give sig til at råbe: 
jo, hører kun på os, vi må jo vide det, da vi bleve til, brugte 
det danske folk sin danske tunge, hvo kan da modstå? (Der 
findes rigtig nok i Fyn nogle huse: Lipzik og Brunsvik, o. fl. 
der se ganske tyske ud, men jeg håber ikke, at nogen vil bruge 
dem imod mig og med nogle geografier antage dem for tyske 
kolonier). Og når de enkelte steder have danske navne, så 
tvivler vel heller ingen om, at alle landsinddelinger, grændser 
o. desl. vare danske: syssel, herred, bol, ornumme o. s. v. ja, 
navnene på planterne i vore skove (skovmærke, skoga merki) 
ere også danske; og vore ugedagsnavne (Odins dag, o. s. v. selv 
møgedag, miövikudagr) og — ja, vi må ligeså godt standse, thi 
det får ellers aldrig ende. Alt hvad folkeligt vi have i vort 
sprog har haft sin oprindelse fra den danske tunge.

Men på selve det nuværende danske sprog, i hvor meget 
det end kan være forandret, afveget, omskiftet, forværret eller 
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forbedret, må jo også oprindelsen være kendelig den dag i dag. 
Ikke som om islandsk nogensinde blev talt i Danmark, den gamle 
danske tunge må jo have været ældre; det sprog der gik over 
til Island, var det norske, og det udviklede sig dér til islandsk;7 1 O O 5
men der må igennem alle disse have gået et grundlag, fælles for 
alle, forskelligt fra andre, et grundlag der kan tjene til at oplyse 
norsk og svensk, og, hvis dansk hører hertil, ligeledes dette. 
Dette bekræftes igennem alle sproglærens dele.

Lydlæren lader sig ikke fremstille og forklare, uden ved 
at gå ud fra de tre grundlyde og deres forbindelser. Udvik
lingen af den sidstdannede selvlyd ø lader sig ikke forstå uden 
dens forudsætninger: overgangen fra ai til e, overgangen fra ni 
til y; den dobbelte omlyd fra au til ey, det er ø. Og således 
resten.

Könnet er i alle sprog meget foranderligt. Det første na
turlige instinkt er efterhånden tabt, og forstanden springer over 
fra det ene til det andet, thi i grunden har den ikke længer for
stand derpå. Hvorledes kunde ellers i dansken hankön og hun
kon falde sammen i et fælleskon? I svensk og dansk ere mange 
afvigelser: sanden, sandet; en sköld, et skjold; en lefnad, et 
levnet; ett ljud, en lyd; ett ting, en ting; ett bi, en bi. Ser 
man efter i gammeldansk, så falder det svenske kön, afvigende 
fra vort, sammen med dette. Vil det ikke sige, at de begge 
ere udgåede fra en oprindelig fælles ældre kilde? (isl. sandr, 
skjöldr, lifnaör, hljöö, fing, bi). Stundum er adskillelsen allerede 
foregået i sprogets egen middelalder, især ved intetkönsords 
flertals overgang til hunkön, som en lov, af lag, fl. lüg, der har 
samme form som et entals hunkön; en gæld af gjald, m, fl. gjöld; 
ligeså ting, der har antaget de to kön efter den dobbelte 
betydning (et thing, en ting). Her viser sig tydelig forståelig
heden som öjemed, og sproget har beriget sig: lopt, n. har 
opløst sig i: luften og loftet; efni, n. har opløst sig i: en evne 
og et æmne; bu, n. har opløst sig i: en bo og et bo. Anled
ningen til könsforandringen kan man mangen gang fristes til at 
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søge i det tyske sprogs betydelige indflydelse på vort (en lyd, 
der laut; en bi, die biene) og ligefrem have vi derfra ord, som 
forstanden, der verstand, sv. förståndet; fornuften, die Vernunft, 
sv. förnuftet; afskeden, der abscliied, sv. afskedet; en fejl, der 
febier, og dog fl. flere fejl, sv. ett fel, fl. fel; men denne ind
flydelse er fra en sildigere tid, og i almindelighed have vi, hvor 
fristende end det fremmede kunde være, beholdt det gamle 
nordiske kön, som: en båd, bätr, das both; en dal, dalr, das 
thal; en arv, arfr, das erbe; ja endog et sind, der sinn, uagtet 
vi sige dennesinde (isl. sinn, n. gang); et stræde, stræti, die 
strasse. Men sligt kunde dog næppe finde sted, hvis vort sprog 
ikke hørte til den nordiske side.

Fremfor alt må böjningen, den, hvor meget der end ud
slettes, genkendelige böjning, bære præg af sprogets oprindelse. 
Hvorledes have nu vore sproglærere båret sig ad med navne
ordenes böjning? Have de kunnet knytte den til den latinske? 
eller have de banet lærlingen vej til den igennem den höjtyske? 
De have været meget ilde farne, og når de vilde forklare fler- 
tallet, måtte de hjælpe sig igennem med en ganske mekanisk
praktisk iagttagelse, der lærte dem, at i nogle ord var flertallet 
ligt entallet, andre föjede -e til, atter andre -r eller -er. Nogen 
theori kunde ikke findes deri, og theorien viser dog hen til den 
fælles nordiske. Det svenske vilde have ført dem nærmere til 
den, men heller ikke her var nogen sammenhæng erkendt. Og 
dog lader det sig endnu ret vel skönne, at den oprindelige theori 
falder sammen med kildens: ordenes inddeling i lukte og åbne, 
og deres ordning i begge klasser efter de tre kön. I de lukte 
danne hankönsord flertal på -e (sv. -ar, t. -e: fisch -e), hunköns- 
ord på-er (sv.-er, t. -e med omlyd: bank, bänke), intetkönsord 
danne flertallet ligt entallet (som i svensk, t. -er med omlyd: 
buch, bficher), f. ex. en dag, dage, en sag, sager, et flag, flag; 
en dal, dale, en kval, kvaler, ettal, tal; en fjord, fjorde, en jord, 
jorder, et ord, ord; en stud, stude, en hud, huder, et bud, bud; 
en vind, vinde, en kind, kinder, et sind, sind; en sang, sange, 
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en tang, tænger (med omlyd), et hang, hang; en snog, snoge, 
en bog, bøger, et tog, tog. Hvorfor just disse endelser? hvor
ledes de ere udgåede fra de ældste, hvorledes de have været i 
sprogets middelalder, hvorledes nu mange andre indvirkninger 
ere indtrådte (en præst, præster; et pant, panter), det er under
søgelser, som tilhøre den rene granskning. At endelser have 
været tabte og ere genvundne, er en af de mærkeligste iagt
tagelser (ven, gi. d. vene, nu venner). Omlyden og dens an
vendelse udgör et særeget afsnit. I svensk, der har bevaret 
vokalerne, ere de åbnes flertal adskilte: hankön droppe, droppar, 
hunkön stjerna, stjernor, intetkön hjerta, hjertan, öga, ögon, 
äpple, äpplen; hos os ere alle tre faldne sammen i endelsen -r: 
dråber, stjærner, æbler, og vi have kun som levninger af 
-nböjningen: öjen, øren (isl. augu-n, t. alle på -n: funke -n, 
welle -n, ohr -en). Vore sproglærer slå i almindelighed endelserne 
-r og -er sammen; men vil nu snart finde, at de have forskellig 
oprindelse. En udførligere betragtning af den svenske bøjnings
måde og vor vilde ydermere oplyse begge sprogenes fælles 
oprindelse, og vi genkende den i adskillige levninger. Vi bruge 
sædvanlig kun en ejeform på -s og have lagt den til alle kön, 
men vi have haft den anden ældre form på -ar, thi vi have den 
endnu som -er eller -e: løverdag (laugardagr), nattergal, nattetid 
(gi. d. om nattertide), fruerpige, giftermål, o. lign. Ligesom vi 
have bevaret en uendelig mængde ejeformer på -s, styrede af 
til (tillands, tilbords, tildels, tillivs, tilgavns) have vi også sådanne 
på -e: at komme tilsyne (til sjönar, gi. d. til syunæ), vise til
rette, gå tilhånde, være tilstede, græmme sig tildøde. Ligeledes 
er den gamle ejeform i flertallet bevaret (uden tillæg af -s) i 
sammensætninger: gi. d. Grækeland (siden tyskformet Græken
land), herredag, himmerige (himnariki), endog med ni: allevegne 
(allravegna, af vegr, vej); samt styret af til: tage tiltakke (af 
pökk, fl. pakkir), komme tilorde. Også hensynsformen have vi 
haft, i ental på -e, i fl. på -um; hyppig forekomme de i gi. 
dansk, og endnu i adskillige forbindelser: med alle (meö öllu), 
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medrette, ad åre, i tide, have i sinde, være på færde, i live, for 
orde, i gære (egenlig i gærde), komme af syne, have i hænde 
(tillige med omlyd). Hensynsformer i flertallet ere: stundum 
(af stund, stunder), fordum, igennem (igegnum), imellem.

Det ubestemte kendeord fremkom af talordet én, det be
stemte ved tilföjning af stedordet hin; og adskillige egenheder 
ved deres brug lade sig kun oplyse ved hjælp af det gamle 
sprog. I ordet verd-en (isl. veröld, sv. verid, udtalt verd, t. 
weit) tilføjede vi kendeordet (isl. veröldin), og glemte det så 
ganske, at vi siden böjede: verdenen, verdener. Den dobbelte 
böjning i lukte navneord har efterladt os de uden det gamle 
sprog uforståelige ejeforms-levninger på -sens: landsens (isl. 
lands-ins, landets) ulykke, livsens ord, dødsens, verdsens, nåds- 
ens, havsens (åbent hjærtens) o. s. v., hvori Molbech formedelst 
ukyndighed om den gamle böjning søgte en könsforandring 
(som om man nogensinde havde sagt en land for et land).

I tillægsordenes, stedordenes, talordenes og biordenes böj
ning vil der ligeledes findes mange levninger af det gamle. 
Uden det vil man ikke forstå udtryk som: ungersvend; fjærmer 
og fjærmest; fager, fejrest; almuens udtale hinner; formerne 
både og begge; forkortningen thi (sv. ty); talordsdannelsen efter 
tiere og snese; eller kunne overtyde sig om, at instinktet har 
ret, når det adskiller tillægsordets höiere grad længere fra bi- 
ordets længer o. desk Men vi dvæle endnu kun ved gernings
ordet som det, hvorfra det øvrige udgår.

Det har til alle tider været vanskeligt for sproglærerne at 
blive herre over de såkaldte uregelmæssige verber, hvilke de 
derfor ofte have kastet i hob og ordnet alfabetisk. Men det 
stærkeste bevis for, af hvilket oldsprog et nyere sprog har haft 
sin oprindelse, må det just være, når man ved at gå ud fra 
oldsproget kan oplyse gerningsordenes bojningsfærd, der atter 
dybest griber ind i orddannelsen. For de nordiske sprog er 
dette görligt. Gerningsordene ere stærke eller svage; de stærke 
böjes ved indre böjning, de svage ved ydre tillæg eller afled- 
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ning. Den stærke böjning deler sig i to arter: 1) böjning ved 
grundlydskifte eller afvexling af de rene grundlyde (finde, fandt, 
funden); 2) böjning ved aflyd, det er datidens dannelse ved 
forbindelse af grundlydene, der efter forbindelsens natur danner 
flere klasser (fare, for, faret; gå, gik, gået; gribe, greb, grebet; 
byde, bød, budet). Den svage böjning föjer til stammen, den 
nögne eller udvidede rod, et tillæg (de, te), og forbinder stam
men off tillæffffet ved en bindevokal; når bindevokalen er bort- 
falden, får datiden to stavelser (søge, søgte, søgt, hvor binde
vokalen i er bortfalden); når bindevokalen (det stærkere a) er 
bevaret, får datiden tre stavelser (elske, af ala, al-i-ska, elskede, 
elsk-a-öi, elsket). Der gives endnu et tilfælde: når navneformen 
har fået omlyd, men denne omlyd i datiden og biformen falder 
bort, og grundlyden vender tilbage (dølge, dulgte, dulgt; grund
lyden er u, stamordet dul, med omlyd formedelst i: dylja, uden 
omlyd: duldi; egenlig skulde det altså hedde: dylje, dulde, 
dult; ligeså sælge, solgde, det er sålgde, solgt, hvor grundlyden 
a i stammen sal, salg, er gået over til å). Ved nu at gå til
bage til den gamle böjning og tage tilbørligt hensyn til de 
senere selvlydsforandringer kan man oplyse de nuværende for
mers sammenhæng med de ældre. Det samme gælder da også 
om de svage gerningsords afledning af de stærke, nemlig af de 
stærkes datid (springe, sprang, at sprænge; ligge, lå, for lag, at 
lægge). Omlyden er fremkaldt ved et oprindeligt i i endelsen, 
og vedbliver i det afledte ord hele ordet igennem, eller grund
lyden vender tilbage i datiden og biformen. En anden over
ensstemmelse med det gamle sprog, der fra sprogets middel
alder bestandig aftager, og nu kun er kendelig i enkelte lev
ninger, der just som forældede vække en vis højtidelighed, 
ligger i andre böjningsformer, især datidens flertal (gik, fl. 
ginge; fandt, egenlig fand, fl. funde). Svensk har bevaret dem 
troere.

Fra gerningsordenes böjning komme vi ved en naturlig 
overgang til orddannelsen. Således som modersmålet nu er, 
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viser det os i denne henseende lien til to kilder: det gamle 
nordiske og det tyske; men vi ere os historisk bevidste, at den 
første er den ældste; og jo mere vi ty til den, desto mere vinde 
vi det, som vi overalt søge, forstand på ordet, indsigt i ordets 
betydning. Imellem at veje og en vogn kunne vi ingen sam
menhæng finde, men den kommer frem, når vi ved siden deraf 
stille det gamle: at vega, vå (vag) og vågn; ligeså træder for- 
bindeisen imellem at søge og sogn tydeligere frem ved hjælp 
af det gamle at sækja og sdkn. En hel række af tillægsord 
bliver os klarere, når vi stille de tilsvarende gamle for os, der 
dannes af stærke gerningsords datider, med dobbelt betydning, 
både aktiv og passiv. Af at fara, for, foru, betingende færi, 
dannes tillægsordet færr, den som kan fare eller den som kan 
fares (befares); derfor hedder det i vore ældre love, at manden 
er før (krigsfør) når han kan fare, og vejen er ligeledes før, 
når den er fremkommelig, kan befares. Af nema, nam, nåmu, 
betingende næmi, dannes tillægsordet næmr, som kan tage 
(rumme, lære) og som kan tages; det oplyser altså forbindelsen 
imellem vort at næmme, næm, lærenæm og næmt at lære. 
Ligeså: af at gefa, gaf, gåfu, gæfi, tillægsordet gæfr, som kan 
give eller gives, vort gæv (gæv og gængs). Vi sige at bebrejde 
en noget, med den mening, at forekaste en noget, foreholde en 
noget (t. vorwerfen, vorwurf), gi. d. at brejde uden tysk for
stavelse; isl. at bregöa, af bragö, hurtig bevægelse (at bregöa 
sveröi, at svinge sværdet, o. s. v.) oplyser os om, hvorledes 
betydningen er kommen ind i ordet. Vi tale om timelig vel
færd i betydning af verdslig velfærd, men hvorledes komme vi 
til at sige det, da vi have indskrænket betydningen af en time 
til en stund; det bliver os klart, når vi få at vide, at ordet 
tlmi, en time, oprindelig betyder tid, og det timelige betegner altså 
das zeitliche, hvad der hører til tiden, modsat evigheden. Vi 
tale om denne verdens elendighed, elende, men udtrykket vinder 
først sit rette indtryk på os, når vi erindre, at elendig er land
flygtig, örlendis, og dette vort livs elende er vor landflygtig

is
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heds-tilstand, vor forvisningsstand fra vort rette hjem. Vi finde 
undertiden dobbelte, aldeles enstydige, former, vi sige syden og 
sonden; det bliver os niere fatteligt, når vi få at vide, at dette 
er grundet i det gamle sprog, hvor ombytning af d og nn er 
ganske almindelig: suör og sunnr (sviör og svinnr, hör og finnr, 
viör og vinnr). Vi bemærke ofte, at vi have afledninger, men 
mangle stammen dertil; hvis ordene ere nordiske, så finde vi 
gerne stammen i gammel dansk, som bevis på ordets rette 
hjem: at hente (heimta, af heimr, hjem), at vænte (vænta, af 
vån, vån, håb), at skryde (af skrüö, skrud), lyde (lyti, af Ijotr, 
stygg); vi have også taget mange afledninger af det tyske uden 
stamme, men da savne vi gerne stammen aldeles, vi sige for
torne af t. zorn, men vi have intet tilsvarende torn, som det jo 
efter overgangslovene skulde hedde; vi sige erobre, men have 
intet ob, bedrove, men have intet trüb eller drøv. Dette og 
mere er en følge af den senere mekaniske måde, hvorpå afledte 
ord optages af et fremmed sprog, modsat den organiske ud
vikling, der går igennem samme tungemåls forskellige aldere. 
Overhovedet ville vi ved at gå tilbage til det gamle sprog, og 
følge dets udvikling igennem vort eget, erhværve megen kund- 
skab, mange oplysninger om ordene og deres sammenhæng, der 
på ingen anden måde er at vinde: ingen, af talordet einn og 
det nægtende -gi med tilføjet n; ikke (egenlig intet) af talordet 
eitt, et, og det nægtende -gi; enten, sv. antingen, af annat 
tveggja, et af to (gg for ng); i vejrlig er slutningen afleds- 
endelsen leikr, sv. väderlek; alskens er en sammensætning af al 
og kön (allskyns); endeligt, endalok eller endalykt, er en sam
mensætning, af ende og lok eller lykt, slutning; handsel er en 
sammensætning, af hånd og sal (handsöl); lørdag, løverdag, af 
laug, ejef. laugar, bad, og dag; legem af lik, legeme, og hamr, 
hami, ham; elskov, elskugi, af elska og hugr, hugi, hu; vindue 
af vindauga; helvede, helviti, af Hel og viti, straf; stakkel af 
stafkarl; ransage er egenlig at holde husundersøgelse, af rann, 
hus; nabo og genbo ere ren nordiske ord, men kun forståelige 7 o ö 7 o 
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af det nordiske sprog (näbüi), o. m. fl. Vi have taget adskil
lige ord af det tydske, som ufortrøden, unverdrossen, uden at 
tænke på, at vi kunde have taget dem af en nordisk rod (trauÖr). 
At svensk også i mange tilfælde tjener til at oplyse vore ord, 
bekræfter slægtskabet; styffader, af stjüpr, bekræfter, at stiffader 
(ikke stedfader) er den rette danske skrivemåde; om vi skulle 
skrive vandgren eller vangren (af forstavelsen van-, mis-) afgöres 
vel af sv. vatten- eller vattugren. Af tysken have vi, som be
kendt, optaget en stor del sammensætninger; hvor lidet de høre 
os til, skønnes iblandt andet deraf, at vi ikke bruge de ord, 
der danne sammensætningen, i deres rette betydning udenfor 
denne: ukrudt, af unkraut, men krudt alene i en ganske anden 
betydning; bomolie, netteldug, men ikke bom i betydning af 
træ, og ikke nessel eller nettel, men nælde; ja, selve formen 
frastøder os i almindelighed, når vi have fået sans for det nord
iske: temmelig, af ziemlich (nordisk vilde det være sömmelig), 
rigtig, af recht, (nordisk vilde det hedde ret, réttr, med assimi
lation) fordægtig, nederdrægtig, vidtløftig, o. s. v. Hvis derimod 
vor hu engang vender sig til norden, ville vore digtere derfra 
kunne hente mangt et betegnende udtryk, som Oehlenschlägers 
ulivssår; dobbelte udtryk, tildels med dobbelte formninger, ville 
give deres tale afvexling og liv, som bredskuldret og hærdebred.

Dette er kun nogle efterdomme (exempler), hvorefter man 
kan dömme. De kunde let fordobbles; men de kunne være 
nok til at oplyse det vi havde foresat os: at det danske sprog 
fra arilds tid indtil den dag idag hører til samme sprogafdeling 
som det svenske, norske og islandske, nemlig den nordiske.

Meget fører os også til den overbevisning, at for os som 
et nordisk folk må kundskaben om det svenske sprog blive en 
fornøden kundskab, og at vi, hidtil nedsænkede i det tyske, 
hvis vi ville vel fare, må vende os til den modsatte side. Dertil 
ville vi også opfordres ved beskuelsen af den svenske folkefrihed.
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Lang tid tilbage har den svenske almue haft sæde og stemme 
i rigsforsamlinger, ikke sjælden har den medvirket til de vigtigste 
forandringer i regeringen selv og dens foretagender, og aldrig 
har vel den svenske bondestand været således bundet til jord
pletten, at bonden jo ved årets eller terminens slutning kunde 
vælge sig en anden herre. Ordets brug styrker ordet, og i 
Sverrig kunde det frit bevæge sig på rigsdagen om de alminde
ligste og om de höjeste interesser, besvangret med stærke udbrud 
af lidenskaberne, af had og frygt og avind og kærlighed til arnen 
og fæderneslandet. Heller ikke er den svenske literatur ufrugtbar; 
den besidder store ejendommelige videnskabsmænd, som stor
hovedet Oluf Rudbeck og söndagsbarnet Emanuel Svedenborg, 
og blandt dens lærde mænd ere nogle Europas lærere, som 
botanikeren Linnée, sproggranskeren Ihre, kemikeren Berzelius. 
Imellem deres og vor literatur går der flere paralellismer: 
historisk i fantasierne om rigernes ælde hos Rudbeck og Petræus, 
i dyrkningen af den islandske literatur, som de misunde hinanden, 
hos Bure og Vorm, poetisk i dramaets udvikling hos Messenius 
og Hegelund, psalmens hos Spegel og Arrebo, Svedberg og 
Kingo, o. s. fr. Hvad om det viste sig, at vor literaturs historie 
först da får sin fuldeste interesse, når vi stille den svenske 
literaturs historie ved siden? Her dvæle vi kun ved sproget.

Hvorledes er forholdet imellem det danske og svenske sprog? 
er der krig eller fred imellem dem? skal vi give det ene fortrin 
for det andet, eller lade hvert være godt for sig? Det er en ren 
sprogundersøgelse, men det er os næppe midigt at bevare dens 
renhed. Der blander sig både natur og vane i vore under
søgelser.

Dansk og Svensk frastøde hinanden på to måder, både 
derved at de afvige fra hinanden, og derved at de ligne hinanden. 
Hvor skal da tiltrækningen findes? I sine epigrammer over 
sprogene (i Smärre dikter) siger Tegnér om Dansken:
Mig behagar du ej. För veklig för nordiska styrkan, 
äfven för söderns behag mycket för nordisk ännu.
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Det er en mellemting, hverken det ene eller det andet. Nican- 
der (Minnen från södern) omtaler begge sprogene som to bryd
ninger af et og det samme. „Det svallar intet haf, siger han, 
mellan Sverige och Danmark; endast Sundet löper emellan dem 
som en vänlig flod. Dess inbyggare tala ju samma språk, ehuru 
i olika brytningar.“ Også han taler om det danskes blødhed, 
om „ljudet af ett på en gång främmande och begripligt språk, 
hvilket förekommer Nordmannen såsom endast en vekare bryt
ning af hans eget.“ Det går os ligeså med svensk. Det er os 
for hårdt, og det har for megen klang; så meget kan vi ikke 
tåle; vi holde af at udvide; vi tænke, at de sleske. Ja, når vi 
se nöjere til, når vi tænke os videre om, må det endog være 
os imod, thi når vi lære det bliver det os indlysende, dels, at 
meget af det, som vi nu i over hundrede år så snildt have ud
tænkt for vort eget sprog, af sig selv falder overende som non
sens, dels, iit vi ere skredne så vidt frem, at en forening med 
svensken dog er umulig; havde det været för, medens sprogene 
endnu vare i færd med at forme sig, da havde det været muligt, 
men nu have vi aflagt så meget, at tilbagegang er umulig. Hvad 
skulle vi da med det?

Ved selvlydenes retskrivning er der en gennemgribende 
forskel imellem dansk og svensk brug. Dansken går ud fra, 
at vokalen oprindelig er kort; skal den ved skrivningen ud
trykkes som lang, så sker det ved vokalfordobbling; og deraf 
blev en regel med allehånde forviklede undtagelser og undtagel- o o o a
sers undtagelser; ja man kunde ikke engang finde rede deri, 
uden at tage endnu et middel til hjælp, det understøttende 
stumme e (vaer, foer). I svensken derimod gik man lige den 
modsatte vej; her gik man ud fra, at vokalen oprindelig er lang; 
skal der udtrykkes, at den er kort, så tilkjendegi ves det ved at 
fordobble endekonsonanten, hvis det ikke ses af flere konsonant
ers sammenstød. Loven er simpel og naturlig: hvarje särskilt 
vokal udgör en stafvelse, emedan den kan särskilt 
uttalas (Svensk språklära utgifven af Svenska Academien).
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Optage vi den, så lider vor brug et afgørende nederlag. Og 
dersom vi forsøge at krydse imellem begge folks brug, så fare 
vi kun over fra den ene malström i den anden. Den svenske 
brug har ligeledes sine undtagelser og afvigende bestemmelser 
(dam, en dame, dam, støv; heter, hette). Danske ord få endog 
en ganske anden betydning (for = foer, dog = dog, døde).

Skrivemåden kunne vi imidlertid måske få bugt med, og 
skulle vi end opgive nok så meget af det tilvante, enhver vane 
taber sig, når man vender sig til det modsatte. Men med 
sproget selv er forholdet ganske anderledes; i lydlæren og alt 
hvad der afhænger deraf, det er så godt som i hele sproglæren, 
have begge sprogene skudt, så vidt ud fra hinanden, som to 
ulige brødre. I svensken ere grundlydene bevarede, i dansken 
ere de i alle endelser, også i afledningsendelser, bievne til det 
sløve e; selv i stamstavelsen er det stærkt og klart tonende a 
(jag, vara) blevet til e eller æ. Det svenske a kalder Tjäll- 
mann (i grammatica svecana) med rette: vårt dunder a, som 
hafver högsätet för det danske e; og ord med endelser på a 
kalder han storgörare och dundrande ord på a, som hafver hög
sätet och förmannen för alle andre bokstäfor uti alphabeto. 
Men også grundlydene i og u cre bevarede, hvor vi enten al
deles have tabt dem (nio, tio), eller handlet med dem, som om 
vi havde tabt al bevidsthed om dem, som vi vel også have (till 
salu, til salg, som om stammen ikke var sal, af sälja, men salg, 
af sælge, uagtet vi sige hær og hærje). I svensken finde vi 
også å for a, æ (låta, lade, gråta, græde; låg, lav, og regelret 
foran nd, ng: stånd, stand; stång, stang), overhovedet nordiske 
lyde, hvor vi, thi vi have för haft dem, have overført tyske 
(klen, klein; arbeta, arbejde). Dersom man vil se sig noget om 
i disse regioner, vil man snart fornemme, at vi ere komne for 
langt frem ad vor egen vej, til at vi med nogen tilfredsstillelse 
skulde begive os tilbage. Det bløde vender ikke gerne tilbage 
til det hårde, og det som er tabt, vil ikke let erstattes. De 
hårde medlyde, som vi, såvel i midten som i enden have gjort 
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til bløde, ere i svensken sædvanlig (ikke altid) bevarede (gata 
gade, haka hage, skrapa, skrabe; emot imod, sak sag); ligeså de 
bløde medlyde, som vi enten have blødgjort endnn mere eller 
kastet bort (öga öje, möda möje, väder vejr, gagn gavn, våga 
vove, låge lue, håg hu, slug snu, duger duer); uagtet de svenske, 
selv digterne, ikke tage i betænkning at bortkaste hele endelser 
(ha, bli, bry) hvilket vi ikke kunne gå ind på. Dansken har 
fremdeles ved omsætning søgt at blødgore hårde medlydsfor
bindelser (vatten, botten vand, bund for vatn, botn). Vi have 
overhovedet hang til at udvide, til at göre udtalen let og mat, 
svensken til at trække sammen, til at göre udtalen kort og stærk 
(tyngd tyngde, kramp krampe, tåp tåbe, tron troen, trosmål 
troeslære, rådrumm råderum, tranbär tranebær, trebent trebenet). 
Hvorledes skulle vi kunne forliges med sådanne uartigheder?

Den stærkeste overbevisning om forskellen imellem begge 
sprog og umuligheden af, at vi kunne forene vort med det 
svenske, vil man få ved at forfølge disse og lignende lydbe
vægelser igennem böjningen og afledningen. Der er en viss gen
fødende, altså gentagende og tilbagevendende kraft i sprogene, 
men den yttrer sig kun ved visse opfordrende lejligheder; og vi 
måtte sikkerlig sættes i en usædvanlig bevægelse, som vi, der 
får det heftig, men hos hvem det snart går over, næppe vilde 
være istand til at vedligeholde, dersom vi isteden for vore ens
lydende endelser skulde optage former som herrar, kvinnor, 
hjartan, riken; hoppas, hoppades, hoppats; tror, trodde, trott; 
ser, såg, sågo, såge; löpa, lopp, lupo, lupit; böj, böjom, böjen 
o. s. v. Vi finde os måske i så af og til at læse svensk, og 
derved at overføre disse snirklerier eller kunstlerier til vore simple 
forstandsmidler, men at vi, for at forstå dem, i vor tænkning 
skulde optage hele det ældgamle system, hvoraf de ere udsprungne, 
det må ingen vænte af os, dertil have vi gjort altfor stor frem
gang, det ere vi komne ud over.

Betragte vi nu svenske ord og talemåder, så er det tillige 
åbenbart, at vore naboer også i denne henseende have styret deres 
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egen kås. De have slet ikke bekymret sig om os, ikke taget 
noget hensyn til os, ikke gjort det mindste for vor skyld; tvært
imod, der forekomme mange udtryk i svensken, hvis mening 
vi fuldkommen dele med dem, som vi ikke have noget imod, 
men som de tage på en ganske anden, endog stik modsat, måde; 
så at vi, hvis det ikke var usömmeligt, i ord, i ganske uskyldige 
ord, at tilkendegive sit had, hartad kunde falde på, at de gjorde 
det kun for at drille os. Når vi lære noget udenad, så lære 
de det utantill; når vi drikke langt ud på natten, så drikke de 
långt in på natten; når vi sige hør til! så sige de hør på! lad 
miß' høre fra dig, det skulde man dog tro var rigtig sagt, men 
de sige: låt mig höra af dig; når noget hos os tillyses fra 
prædikestolen, så pålyses det hos dem; vi göre et oplag af varer, 
de göre et nederlag af dem; vi finde en pligt uundgåelig, de 
kalde den uundviklig; vi tale om samfundet, de om sam
hället; vort hjærte banker, deres klappar; vi benytte en ting, 
de begagna, nytte og gavn er jo rigtig nok det samme, men 
det er dog aldrig faldet os ind at begavne noget; adskillige af 
deres talemåder forekomme os også, i det mindste ved første 
öjekast, noget underlige, når f. ex. vi afrette dyr, men de tillige 
kan afrätta mennesker på en anden måde (henrette dem); når 
vi adsprede vore tanker, men de förströ deres; når de danne 
ord som landremsor (jordstrimler) og ordflöde; når vi gøde jorden, 
men de tillige kunne gøda sine kreaturer og sig selv med; når 
vi læse bøger, de läsa (låse) deres huse; når vi hulke, men de 
snyfta, hvilket for os lader ilde; at være husvant, falder os 
temmelig naturligt, men at blive husvarm (Nicander) tykkes os 
noget stærkt; vi lade os nöje med en dragt prygl, som kan 
varme nok, de give en ett kok stryk (Hagbergs overs, af Hamlet). 
Også i lærde sager går hvert sprog sin vej: hvad vore botanikere 
kalde tohunnet, kalde deres tokvinnat; og vore bidere blive til 
svenske betlare. Og med forundring spörge vi, hvad der kan 
have bevæget dem til denne underlige betoning (pårtisk, ordent
lig) ; hvorfor de i deres ordstillinger og ordforbindelser afvige 
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fra vore, ja foretrække latinske og tyske (att tage upp det, tage 
det op; det är jag, det er mig, är det du, ei>det dig; det kommer 
en stund, der kommer en tid), hvorfor de skille att fra sit 
gerningsord (att här vidröra ett ämne, her at; att i sin förtviflan 
göra häftigt motstånd, i sin fortvivlelse at göre). Er det, mine 
herrer, et sprog vi kunne lære? lære nu på vore gamle dage?

Ordforrådet og dets anvendelse (betydningslæren) udgör i 
hvert sprog en betydningsfuld afdeling. Om udviklingens gang 
end i det hele er meget beslægtet, har den dog for hvert især 
sine særegne enkeltheder. Det gamle sprogs ordforråd udgör 
en afsluttet kreds, som vi sjælden kende fuldstændig; som oftest 
kende vi kun den ordsamling, der er fornøden til de opbevarede 
æmner; mange ord kunne have været almindelige, som vi kun 
kende af deres levninger i mange enkelte, ofte adspredte, folke- 
kredse, hvor de forblive, og have vanskelighed ved at arbejde 
sig op til almindelig erkendelse (dialektord, f. ex. med, slæde- 
med, lig slædetræ, der egenlig er isl. meiör, træ). Imidlertid 
kommer udenfra en ny kulturströmning, der krydser, stundum 
endog standser, den gamle. De gamle ord tabe noget, eller de 
tabes endog ganske; noget af deres betydning falder bort, om- 
kiftes, indskrænkes, bliver uklar (isl. kåtr, munter, bliver kåd, 
overgiven; isl. kyn, kön, slægt, kommer til at betyde könnet 
alene); ny ord blive antagne, ikke så meget af nødvendighed, 
som af sløv ligegyldighed (vi måtte dog være meget fattige, 
dersom vi ikke skulde kunne udtrykke begreber som svankende 
eller døgenikt uden ved disse ord); en tid lang vandre endog 
to ord ved siden af hinanden (at döma och sententiera; straf 
och poen; skriptermål och bikt); endelig lader man de gamle 
falde (man ombyttede, bemærker Nordin, mö medjongfru, kyrtil 
med rok, nesa med skymf, gerningesmän, der forekommer i 
Konunga styrilse, med handtverksmän, sinnelag med gemöthe, 
tilfyllast med erkleckligt); man forstår nu ikke nær så godt eller 
ikke på den måde de gamle ord som de ny (man forstår ikke 
længer vindöga, men fönster, ikke sted så tydelig som ort).

19
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Man kan let tænke sig denne indstrømning så stor, tider, da 
sproget bevæger sig igennem så stor en mængde af fremmede 
udtryk, især når disse tillige modtage det hjemmefødtes præg 
og stempler, at folkets egne trænges tilbage i den grad, at alt 
hvad folket siger, som ikke er ganske trivielt, kun er modtagne 
fremmede tanker. Da gælder det, om folket og sproget kan 
holde denne turning ud, om de ved selvtænkning og indre 
dygtighed kan holde sig oppe eller gå under i et hav af lutter 
fremmede ord og toner, hvilket jo omtrent er det samme som 
når der i poesien, indenfra og udenfra, foregår noget lignende. 
Den islandske poesi viste tidlig hang til poetiske omskrivninger, 
naturligvis fordi den havde mere tilbøjelighed til forstand og 
kløgt end til digtning og fantasi; og det kom så vidt, at de 
poetiske omskrivninger udgjorde omtrent hele poesien, så at 
sagen bestod i at have forråd af disse utallige talemåder, og at 
kunne blande dem sammen på utallige måder. Poesien var ikke 
andet end denne blanding af ingredienser forskellige fra det 
sædvanlige sprog. Hos vore unge poeter træffe vi noget lignende. 
De læse sig en stor mængde til af de store poeters udtryk og 
vendinger, eller, om jeg så må sige, læse dem ligesom ind i sig, 
og tro ved deres gentagelse at kunne begejstre sig selv og andre; 
de kunne skabe digte i dusinvis, men når man tager hele 
dette ydre apparat bort, ligesom når man opløser de islandske 
omskrivninger, så er hele poesien flöjten, og hvad der bliver 
tilbage er en højst triviel prosaisk tankegang.

Her komme vi endelig til noget, der måske igen kan for- 
sone os med vore kære naboers sprog: det er ligeså tysk som 
vort eget. Dansken har ofte været udsat for bebrejdelser for 
sine fremmede ord, hvorledes forholder det sig med svensken? 
uden tvivl endnu værre. I Sverrig virkede de samme årsager 
og endnu flere, end i Danmark. Tingen har sine historiske 
grunde, men også sine naturlige og sproglige. Det fremmede 
kommer kun ind hvor det indføres, men tillige kun dér, hvor 
der er åbninger, hvor der er huller, der skulle fyldes. Hånd
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værker, videnskaber og kunster, især krigskunsten, krævede en 
tidlig indvandring; handelen havde endnu tidligere fremkaldt den, 
ligesom i Danmark, og i Sverrig kom ikke blot fremmede leje
tropper ind, selve landets indfødte krigere befordrede sprog
forvirringen i selve folkets masse. Gustaf Adolf krigede 18 år 
i Polen, förend han deltog . i trediveårskrigen; hele denne tid 
levede svenske soldater i fremmede lande, og vare nødte til at 
tale adskillige landes fordærvede sprog for at göre sig forståelige. 
Med denne babelske sprogforvirring vendte de tilbage, og ud
bredte den, ærede for deres bedrifter, i de fjærneste kroge. 
Det simple daglige sprog, siger Nordin, måtte vige for felt
sproget, der dannede ligesom et aldeles nyt tungemål, og især 
skal være kendeligt i breve fra denne tid. Foruden den vidt- 
udbredte brug af franske ord i de höjere stænder blev altså 
brugen af tyske ord hyppig blandt almuen, og den kunde vel 
optage mangt et ord, som en videnskabsmand vilde have for
kastet. Det er ret heldigt for os. Mener De jeg tænker på, at 
vi så meget mere kan hovere over dem? Nej, men hvis det 
svenske sprog engang skulde blive nordens, så må der nødvendig 
foregå en betydelig rensning, ved hvilken måske vort overgangsvis 
kan komme i betragtning; og er det ikke en særdeles heldig om
stændighed, at de svenske germanismer ere så grove, at vi slet 
ikke ville have med dem at göre (beprisa, beskympfa, bedyra, 
betyga, betyg, afskudda, bof, blixt, angelätenheter, sidentyg).

Jo mere man roder op i deslige fremmede ord, desto större, 
just ikke glædelig indsigt får man i folkenes sprogliv; og det 
skulde være en ganske underholdende betragtning, når man vilde 
anstille en udførligere sammenligning imellem de måder, hvorpå 
de svenske og vi have optaget germanismer, såvel hvad formen, 
som ordene selv angår (ståndaktig, standhaftig; de svenske sige 
tigga, isl. |»iggja, vi tillige betle, betteln, isl. bidja, bidla, bejle).

Men når vi nu, hvilket dog vel ikke vilde være noget 
uoverkommeligt arbejde, samlede alle i svensken forekommende 
tyske ord i en hob, og kastede dem overbord (i havsnød kan 
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det undertiden være nødvendigt at opoffre noget af det levende), 
hvad bliver der så tilbage? En nordisk ordsamling, der vel kan 
deles i to dele: ord, som svensken har tilfælles med islandsk, 
og svenske ord, som ikke genfindes i islandsk, og dog ere af 
ren nordisk oprindelse. Det förnöjer os just, hvis vi kunne 
finde, at der imellem fjældene og i, dalene findes meget, der har 
været skjult, og meget, der kan være blevet til efterhånden, som 
Island aldrig har kendt noget til. Her er et arbejde af betyd
ning, isteden for de kedsommelige alfabetiske ordbøger. Da 
dets hensigt er, at opklare og berige skriftsproget, så er det 
åbenbart, at det må gå ud fra alle genstandenes og tænkningens 
arter, og for hver især oplyse, hvad dialekterne og hvad skrift
sproget i hver henseende kan yde; da vil man vinde, hvad der 
hidtil i et sprog har været tænkt over enhver ting, hvori der for
modenlig vil ligge, hvad der endnu i dette sprog på den natur
ligste vis kan tænkes derover. Den første overbevisning, man 
må skaffe sig, er imidlertid den, at det svenske sprog er så 
megen umage værdt; men den er let at vinde. Man vil snart 
ved at tage en ordbog eller ved læsning støde på en hel mængde 
ord, der berøre nu det ene nordiske sprog, nu det andet, nu 
dialekterne hist og her, nu igen synes ganske uafhængige af alt 
andet; noget bliver givet, man véd ikke hvorfra, andet tager 
bekendte begreber og afleder dem eller sammenknytter dem på 
måder, som vi ikke kende til. Det må have været et meget 
tænksomt folk, der må kunne bringe det meget vidt, når det 
kun vil lade være at lefle med fremmed tænkning. Exemplerne 
gå i det uendelige: dam (støv), and (høst), rå, råmærke (grændse), 
dank (prås, løbelys), biltog (landflygtig), trumpen (vranten), 
snygg (ren), ymnig (overflødig), att. dalra, darra (dirre), att idisla 
(at tygge drøv), att börja (begynde), att. brå (slægte på), at hota 
(true), att yra (fare om, fantasere), yrfä, yrväder, att tveka 
(være i tvivl), att tvehågas (være uviss), tvehågsenhet (uresolvert- 
hed), o. s. v. Ja, her er en rig nordisk sprogkilde.
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Så hører jeg da, mine herrer, og de have jo selv ofte hørt 
det nu, da det næsten er blevet mode, patrioten udbryde: De 
tider ere forbi, da en svensk var det samme som en hende, da 
svenske bøger vare forviste fra Danmark og det svenske sprog 
var en slags varulv; ved at forbinde os politisk med Sverrig og 
Norge, skaffe vi os det tryggeste værn imod Tyskland, ved at 
tilegne os det svenske sprog bane vi os den letteste overgang 
til det gamle norden og vor egen fortid; vi kunne dog umulig 
alene udrette alt, fra begge sider råbe de jo til os:
Immer strebe zum ganzen, und kannst du selber kein 

ganzes 
sein, als ein dienendes glied schliess an ein ganzes 

dich an!

Hvad sjelf ej är ett helt, sig till det hela slute! 
För hvarje halft är stunden hastigt ute.

Fra den ene side have vi nu fået nok; efter i mange hundrede 
år at have ydet den alt hvad vi kunde, mere end vi burde, 
vende vi tilbage til vort hjem, en ny medbor fylder vore sejl, 
nu da vi for alvor styre mod nord, en ny henrykkelse fylder 
vore hjærter.

Det vil måske tykkes påfaldende, men da jeg søgte et 
klassisk sted til at slutte disse bemærkninger, faldt min tanke, 
der så tit har været skuffet, på hine bekendte ord af Horats:

Hæc ubi locutus fænerator Alfius, 
Jamjam futurus rusticus,
Omnem redegit Idibus pecuniam, 
Quærit Calendis ponere.

Det svenske sprog er dog fornødent for os, og det er for
nødent for de svenske, at også vi granske det; det er fornødent 
for os, at sætte alle fordomme til side, ja at finde os i det, som 
ikke er nogen fordom, at jo mere vi lære at kende det, desto 
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mere vil vort sprog, det vil sige vor behandling deraf (thi selv 
er det uskyldigt) tabe i vore öjne, desto mere ville manglerne, 
som vi nu anse for fuldkommenheder, blive tydelige. Og denne 
vor kundskab må naturligvis ikke blive på overfladen; den må 
omfatte, og gå tilbunds deri: i de forhistoriske granskninger, fra 
ny af og på ny gennemtrængte, hvilket højlig behøves; og i de 
historiske granskninger, hvorpå de svenske allerede med held 
have begyndt; og endelig, hvad der vil udgå fra denne historiske 
betragtning, adskillelsen af klinten fra hveden, så at dette sprogs 
udyder og mangler, hvilke ikke ere få, må vorde indsete, for at 
de kunne hæves, og det selv rent og klart må stå frem og for
nyes, fredes og vorde frodigt i al sin nordiske herlighed.

Rettelser.
s. 53, lin. 13 nedenfra: ved 1. med

— 81, — 16 — : blommen 1. blomman
— 109, — 8 — : egernet 1. legemet



Be i Aaret 1861 indkomne Priis- 
afhandlinger.

JLil Besvarelse af de i forrige Aar udsatte Priisopgaver ere 
7 Afhandlinger indkomne, nemlig 1 over den theologiske, 1 over 
den retsvidenskabelige, 1 over den lægevidenskabelige Opgave, 1 
over østerlandsk Philologi, 2 over den historiske og 1 over den 
astronomiske Opgave.

Vedkommende Censorers Bedømmelser af disse Afhand
linger lyde saaledes:

I. Bedømmelse af den theologiske Priisafhandling.

Som Besvarelse paa det for Aaret 1860—61 udsatte theo
logiske Priisspørgsmaal :

„Petrobrusianernes Lære og Historie og det Forhold, 
hvori man har stillet dem til Anabap tister ne paa Refor
mationstiden“

er indkommen en paa Dansk skreven Afhandling, med Motto; 
„zfsz ai'geaeig Iv vpiv elva.1, tva ol Soxiftot (paveQoi
yivwvtai Iv v^üv.a

Forfatteren har flittig benyttet de ikke meget rige Kilder 
til Petrobrusianernes Historie, hans Arbeide fortjener Ros med 
Hensyn til Formen og den lette, livlige historiske Fremstilling.
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Derimod savnes paa flere Punkter Grundighed og Kritik, hvilket 
navnlig er Tilfældet med de væsenlige Partier, som behandle 
Petrobrusianernes Oprindelse og deres Stilling til Anabaptisterne 
efter Reformationen. Udbyttet af Undersøgelsen er derfor ikke 
blevet tilfredsstillende. I Henhold til de foranførte gode Egen
skaber anseer Facultetet imidlertid Afhandlingen for værdig til 
Accessit.

Kjøbenhavn, den 3die October 1861.

H. N. Clausen. C. E. Scharling. C. Hermansen.
J. A. Bornemann. F. Hammerich.

Forfatteren fandtes at være Cand, theol. Ernst Chr. Schebel.

II. Bedømmelse af Priisafhandliiigen i Rets
videnskaben.

Til Besvarelse af den i Aarct 1860 udsatte Priisopgave: 
„At udvikle Læren om Sammenstød af Forbrydelser 
„efter almindelige Strafferetsgrundsætninger og de dan
ske Love“

har Facultetet modtaget een Afhandling, som er skreven paa 
Dansk og har til Motto : „Æn ængi logh ær æmgoth at fylghæ 
sam sannænd“ (jydske Lovs Fortale).

Den af Forfatteren givne Fremstilling af den danske 
Straffelovgivnings Regler om Sammenstød af Forbrydelser er 
aldeles ufuldstændig og i flere Punkter ligefrem urigtig. I det 
Parti af Afhandlingen, hvor Forfatteren har beskjæftiget sig med 
det opgivne Ænmes Besvarelse efter almindelige Retsgrundsæt
ninger, har han vel paa en nogenlunde fyldestgjørende Maade 
forsøgt at bestemme, under hvilke nærmere Betingelser et Sam
menstød af Forbrydelser kan antages at være tilstede, og i 
enkelte herhenhørende Punkter maae Forfatterens Resultater 
ansees for tilfredsstillende. Men ligesom der ogsaa i denne Deel 
af Afhandlingen savnes en nærmere Udvikling af de opstillede 
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Hovedsynspunkter, saaledes har Forfatteren aldeles forbigaaet 
det vigtige Spørgsmaal om, efter hvilke almindelige Grundsæt
ninger Straffen bør fastsættes ved Sammenstød af Forbrydelser. 
Afhandlingen, der er en Oversættelse af en oprindelig tydsk 
Text, viser derhos, at Forfatteren har Vanskelighed ved at ud
trykke sig i det danske Sprog, hvorfor Fremstillingen i det 
Hele er uklar og indeholder flere meningsforstyrrende Sprogfeil. 
Efter det Foranførte kan Facultetet ikke ansee denne Afhandling 
for værdig til at erholde den udsatte Præmie.

Det juridiske Facuhct, den Ilte October 1861.

J. Gram. A. Aagesen. J. Nellemann.

III. Bedømmelse af Priisafhandlingen i Læge
videnskaben.

Det medicinske Priisspørgsmaal:
„Forskjellen imellem det indeklemte og obstruerede 
Tarmbrok, fremstillet deels med Hensyn til den historiske 
Udvikling, deels med Hensyn til dens praktiske Resul
tater“

har fremkaldt een Besvarelse, der er indleveret under Motto : 
„Nihil, nisi quod centum & comprobatum habeam, adoptavi.“

Man maa anerkjende, at Forfatteren har med Flid og som 
det synes med Interesse sat sig ind i den bedste og vigtigste 
Deel af den nyere medicinske Litteratur i denne specielle Ret
ning, men vi antage ikke, at han har benyttet dette paa den 
rette Maade; deels har han nemlig noget slavisk fulgt visse 
Kilder i Afhandlingens Hovedpartier, deels har han indbragt 
Udviklinger, som ikke foranlediges af Spørgsmaalet. Men hvad 
der i Særdeleshed maa fremhæves, er det, at Spørgsmaalets 
egentlige Kjerne ikke er tilstrækkeligt opfattet af ham. Ved at 
stille Grændsen imellem den ældre chirurgiske Terminologies 
to Hovedcategorier Brokobstruction og Brokindeklemning, burde 

20
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han være kommet til en fuldstændigere Oplysning af disse Be
greber, og navnlig paaviist den Rolle, som Betændelsen spiller, 
og som saa væsentligt har suppleret de tidligere Anskuelser om 
Obstruction ; vi indrømme, at dette er Opgavens egentlige Van
skelighed, men i denne Henseende er Besvarelsen ogsaa for 
mangelfuld. Vi skulle dertil føie, at den med Hensyn til Ord
ning og Sammenarbeiden af det Hele ikke kan ansees for fuld
ført og lader Mere end almindeligt tilbage at ønske og fordre. 
Som en Følge heraf kunne vi ikke erkjende Afhandlingen for 
værdig til Universitetets Prisbelønning.

Kjøbenhavn, den 1ste October 1861.

Stein. Buntzen. Saxtorph.

IV. Bedømmelse af Afhandlingen, i østerlandsk 
Philologi.

Som Besvarelse paa det i den østerlandske Philologi for 
Aaret 1860—61 udsatte Priisspørgsmaal:

„At fremstille Reglerne for de relative Ords og Sætnin
gers Anvendelse i det arabiske og hebraiske Sprog“, 

er indkommen en paa Latin skreven Afhandling, med Motto: 
„Alle Bække løbe i Havet“ (Præd. 1, 7).

Forfatteren giver heri en ret fyldestgjørende Prøve paa 
gode Kundskaber i det arabiske og det hebraiske Sprogs 
Grammatik, og benytter undertiden enkelte Kilder, navnlig for 
det Arabiske, der ikke ere ganske almindelige. Desuden er Af
handlingens Plan og Inddeling ret tilfredsstillende, saa at For
fatteren fortjener Anerkjendelse og Opmuntring til at fortsætte 
disse Studier. Da Arbeidet imidlertid indeholder adskillige ikke 
uvæsentlige Feiltagelser, enkelte Dele trænge til en omhygge- 
ligere Bearbeidelse, og dets sproglige Form røber en utilladelig 
Hast og fuldstændig Mangel paa Omhu, kunne vi ikke tilkjende 
Forfatteren Prisbelønningen; hvorimod vi dog paa Grund af
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Arbeidets gode Sider ikke ville undrage det en hæderlig Om
tale, idet vi ansee Forfatteren værdig til et „Accessit“.

Kjøbenhavn, den 3die Octbi-. 1861.

C. Hermansen. N. L. Westergaard. A. F. Mehren.

Forfatteren fandtes at være Stud, theol. P. Æ Wolf.

V. Bedømmelse af de historiske Priisafhandlinger.

Som Besvarelse af den i det forrige Aar udsatte historiske 
Priisopgave :

„Ved Hjælp af mythiske, historiske og monumentale 
Kilder at undersøge Sagnet om Stærkodder, med Hen- 
syn til dets Oprindelse, Udvikling og geographiske Ud
bredelse i de nordiske Lande,“

have vi modtaget tvende Afhandlinger, begge i Modersmaalet, 
af hvilke den ene har til Motto: „Sang og Sagn“, den anden 
disse Ord af Saxo: „Vincit opus famam, nec sermo suppetit 
actis“.

Forfatteren af den første har med Kritik og heldig Kom- 
binationsevne benyttet de vigtigste Kilder og Hjælpemidler, om 
endog ikke altid de første i de bedste Udgaver, og skjønt han 
paa flere Steder har støttet sig til Forudsætninger, navnlig i 
ethnografisk Henseende, som maae ansees for ubeviste, saa er 
dog det Resultat, hvortil han er kommen, efter hans Opfattelse 
ikke uberettiget. Vi tage derfor ikke i Betænkning at tilkjende 
Forfatteren den udsatte Priisbelønning. Den anden Afhandling 
vidner vistnok i visse Henseender om en poetisk Opfattelse af 
vore Oltidssagn og har adskillige aandrige Sammenstillinger, 
men lader derimod savne ikke blot et nøiere Kildestudium, men 
ogsaa i det Hele en klar og sindig historisk Behandling af 
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Æmnet, hvorfor denne Afhandling ikke har kunnet komme i 
Betragtning til nogen Belønning.

Kjøbenhavn, den 3die October 1861.

Werlauff. Velschow. F. Schiern. C. F. Allen.

Forfatteren af den belønnede Piiisafhandling fandtes at 
være Studiosus Frederik Engelhardt Bojsen.

VI. Bedømmelse af den astronomiske Priisafhandling.

Til Besvarelse af det astronomiske Priisspørgsmaal, hvori 
det ifjor forlangtes, at en vis Coefficient af niende Orden i 
Planeten Hygiea’s Perturbationstheorie særskilt skulde udledes, 
er der indkommen en paa Dansk skreven Afhandling, med 
Motto: „Per ardua ad astra“.

Denne Besvarelse løser Opgaven fuldstændigt og vidner 
om roesværdig Flid, ualmindelig Udholdenhed og sjelden Ufor
trødenhed. Hvad selve Udførelsen af Beregningen angaaer, 
viser Forfatterens Fremgangsmaade tillige en kløgtig Afbenyttelse 
af alle de Prøver, ved hvilke det er muligt at sikkre sig imod 
Feil, og overhovedet giver hele Anordningen af de i Original 
meddeelte Udregninger et fuldstændigt Overblik over de udførte, 
indviklede Operationer. Efter at have prøvet enkelte Partier af 
dette meget vidtløftige Arbeide, og have forsikkret os om, at 
det Resultat, hvortil Forfatteren omsider kommer, fortjener al 
Tiltro, tage vi ikke i Betænkning at tilkjende ham Præmien. 
Vi ansee det for ønskeligt, at Forfatteren udtogsviis bekjendtgjør 
sit Arbeide, som er af en ikke liden astronomisk Interesse.

Kjøbenhavn, den 3die October 1861.

d’Arrest. Adolph Steen.

Forfatteren fandtes at være Cand. magisterii lians Øllgaard
Lind.



157

Universitetets Friis - Spørgsmaal
for Aarel 1861—62.

1) I THEOLOGIEN.

At vise, hvorledes og paa hvilke Grundlag Forestillingerne om 
Livet efter Døden have udviklet sig hos Jøderne i Tidsrummet 
imellem det gamle Testaments kanoniske Bøger og Christi 
Fremtræden.

Ostendatur, quomodo et unde notiones Judæorum de vita post 
mortern futura eæcultæ sint inde a tempore librorum veteris tesia- 
menti canonicorum ad ætatem usque Christi.

2) I RETSVIDENSKABEN.

At ædvikle Læren om Betingelserne for Vindicationsretten 
efter vor ældre og nugjældende Ret.

Eæponatur, quibus titulis probatis restitutio possessionis et 
legibus nostris antiquis data sit et hodiemis detur.

3) I STATSVIDENSKABERNE.

Hvad forstaaes ved Proletariat, og hvad kan fra Statens 
Side gjøres for at forhindre dets Opkomst og Udbredelse?

Qvæ vis subjicienda est proletarians nomini nunc vulgo re
cepto? Qva ratione publice obsisti potest, ne proletarians oriatur 
propagetur quel

4) I LÆGEVIDENSKABEN.

En Vurdering af F. B. Osianders og L. I. Boers litteraire 
og practiske Virksomhed og sammes Betydning for vor Tids 
Fødselshjælp.

Disquiratur, quid F. B. Osiander et L. J. Boer litter is et 
praæi effecerint, et quantum illorum opera nostræ ætatis ars ob- 
stetricia profecerit, proftcereve possit.
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5) I PHILOSOPHIEN.

At anstille en Sammenligning imellem Platos og Hegels 
Lære om Staten.

Comparatio inter Platonis et Hegelii de civitate philosophemata 
instituatur.

6) I CLASSISK PHILOLOGIE.

Hvilket Værd have de paa antike Mynter og Relieffer 
forekommende Afbildninger af gamle Monumenter?

Qvænam fides tribui potest tis, qvæ in numisrnatis et anagly- 
phis inveniuntur, antiquorum monumentorum imaginibus^

7) I ØSTERLANDSK PHILOLOGIE.

Af Rigvedas første Bog at oplyse Dannelsen og Brugen 
af Udsagnsordenes Tider og Maader.

Libro Eigvedæ primo perlustrate, ostendatur, quomodo tem
pora modique Verborum formentur et adhibeantur.

8) I HISTORIE.

At fremstille den græske Nations kirkelige og borgerlige 
Forfatning under det tyrkiske Herredømme indtil Begyndelsen 
af det 18de Aarhundrede.

Exponatur conditio nationis Græcorum ecclesiasiica et civilis 
sub dominio Turcorum usque ad initium seculi decimi octavi.

9) I NATURHISTORIE.

Der ønskes en Fortegnelse over alle Arter Diatoméer, 
som forekomme i en selvvalgt Deel af Danmark, der i det 
Mindste maa have en Udstrækning af tre Qvadratmile. For- 
saavidt det maatte ansees fornødent, maa der tillige gives Be
skrivelser af de iagttagne Former, og Besvarelsen maa være 
ledsaget af Afbildninger og af en Samling af alle Arter, opbe
varede paa hensigtsmæssig Maade.
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Desideraiur enumeratio specierum omnium Diatomacearum 
in parte aliqua Daniæ, ab ipso scriptere delecta, quæ non minor 
tribus milliariis quadratis sit, crescentium. Detur descriptio for
marum observatarum, quoad necessarium habebitur, et commentationi 
adjungatur collectio specierum omnium idoneo modo conservatarum.

10) I ÆSTHETIK.

At paavise og ved Exempler oplyse, hvorvidt Man i 
Romanpoesien tør tilsidesætte den historiske Sandhed, og hvor
vidt Man bør respectere den.

11) I MATHEMATIK OG ASTRONOMIE.

At udvikle de Resultater, hvortil Man nu er kommen ved 
Undersøgelsen af de Functioners Natur, der tjene til Opløsning 
af de algebraiske Ligninger af femte Grad.

Eæplicetur, quænam sit natura jam cognita functionum, qui- 
bus radices æquationum algebraicarum qumti gradus determinari 
possunt.

12) I PHYSIK OG CHEMIE.

Hvilke Opdagelser i Chemien kunne betragtes som frem
kaldte ved de Forsøg, Man efter Berzelii Død har gjort, for at 
berigtige de af ham bestemte Æqvivalenttal ?

Qvænam in chemia inventiones eæ iis experimentis natæ esse 
putandæ sunt, quæ post mortern Berzelii facta sunt ad corrigendos 
numeros äquivalentes ab eo constitutes?

Anm. Besvarelserne af Opgaven i den classiskc Philologie skulle affattes paa 
Latin og Besvarelserne af den æsthetiske Opgave paa Dansk; til alle 
de øvrige benyttes enten det danske eller det latinske Sprog, efter 
Forfatterens frie Valg. Afhandlingerne maae indsendes til Universi
tetets Rector inden den 1ste Juli 1862, med Undtagelse af Besvarel
serne af den naturhistoriske Opgave, til hvis Indlevering Tiden staaer 
aaben indtil 1ste Juli 1863.




