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1 Indledning

Brødrene Jacob (1785–1863) og Wilhelm Grimm (1786–1859) udgav i perioden 1812–
1814 to bind med eventyr under titlen Kinder- und Hausmärchen. Eventyrene som de
selv havde optegnet blandt venner og bekendte, udkom herefter i flere omarbejdede
udgaver op gennem det 19. århundredes første halvdel (Boberg 1953, s. 26–28). Grimms
eventyr der i danske oversættelser har fået titler som Rumleska, Den lille Rødhæe og
Tornerose, er i eftertiden blevet til litterær verdensarv.

Men en mindre populært kendt side af brødrene Grimms folkloristiske virke er de-
res tobindsværk Deutsche Sagen fra 1816–1818. Her udgav de en række narrativer der
tilhørte en anden genre: Sagnet. Værkets titel vidner om brødrenes altyske forestilling
hvor Deutsch ud over de tyske folkeslag også sigtede til Skandinavien og De britiske Øer
(Adriansen 1990, s. 31).

Men brødrene Grimms sagnværk markerede ikke kun en nationalromantisk diskurs.
Værket var også begyndelsen på studiet af den folkloristiske genre sagn der nu for første
gang blev præsenteret i sin egen ret inden for forskningen i de mundtligt overleverede
genrer. Indledningsvis giver brødrene Grimm deres forskningshistorisk berømte og ofte
citerede definition på genren sagn:

Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur
in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung; die Sage,
von einer geringern Mannichfaltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere,
daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte, an einem Ort oder einem
durch die Geschichte gesicherten Namen.
(J. Grimm og W. Grimm 1816–1818, 1: s. V–VI)

For brødrene var det naturligt at sammenligne genren med eventyret: Forskellen mellem
eventyret og sagnet fandt de særligt i sagnets tilknytning til det bekendte der vidner om
sagnets historiske kerne.

Dette var en tidstypisk opfattelse af genren, og op gennem tiden ses netop sagn og
sagnagtige udtryk udnyttet som historiske kilder i eksempelvis topografisk-historiske
værker. Forestillingen om sagntraditioners indhold af en ‘virkelig’ historisk kerne har
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1 Indledning

man først i nyere tid for alvor brudt med i folkloristikken (se især Alver 1962). Men i
denne tidlige definition af genren sagn peger brødene Grimm også på hvordan sagnet
hæftes til et sted eller et navn. Sætter vi disse to elementer sammen, danner vi jo ordet
stednavn.

I kølvandet påDeutsche Sagen fulgte lignende nationalt betitlede værker i andre lande.
I Danmark kom hurtigt et modsvar da Just Mathias Thiele (1795–1874) udgav sine før-
ste Prøver af Danske Folkesagn i 1817 der i perioden 1818–1823 efterfulgtes af fire bind
med titlen Danske Folkesagn. Materialet havde han først og fremmest indsamlet fra både
trykte og utrykte skriftlige kilder, men en del havde han også selv indsamlet på egent-
lige feltture. Endelig i 1843 udgav Thiele to bind under titlen Danmarks Folkesagn der
var en systematisk ordnet genudgivelse af de tidligere udgivne sagn suppleret med en
del nye.

I fortalen til Thieles Prøver af Danske Folkesagn udtaler bibliotekar og litteraturhisto-
riker Rasmus Nyerup (1759–1829) sig meget direkte om sagnenes potentiale som kilde
til stednavne og deres historiske ophav:

Det er paa den høje Tid at deslige Beretninger føres i Pennen, inden det om
faa Decennier vil være for sildigt at tænke derpaa. Hvor mangt et mærke-
ligt Navn gjemmes ikke omkring i Landene, medens Sagnet, som indeholdt
Hjemmelen for sammes Udspring eller Betydning, for længe siden er gaaet
Almuen af Minde!
(Nyerups forord i Thiele 1817, s. VI)

Berømtest i dansk folkloristik er dog Evald Tang Kristensen (1843–1929). Han var egent-
lig uddannet skolelærer og virkede også som sådan i mange år, men efter nogle viseop-
tegnelser han gjorde hos en nabokone til moderen i julen 1867 (P. O. Christiansen 2013,
s. 52–55), blev han grebet af sin store passion: Folkeminderne. Helt frem til sin død i
1929 rejste Tang Kristensen rundt i særligt Jylland for at indsamle folkeminder, og hans
samlede folkloristiske indsamlings- og udgivelsesindsats har aldrig mødt sit lige i nogen
enkeltperson.

Hans første sagnudgave fra 1876 fik titlen Jyske Folkesagn. Først i perioden 1892–
1901 udkom hans store nationale udgave af Danske sagn i syv bind efterfulgt af en ny
række bestående af seks bind i 1928–1939. Sidstnævnte blev dog fra og med bind tre
færdigudgivet af hans yngste søn Johannes Evald Tang Kristensen (1906–1994) efter
faderens død.

At sagn ofte hæftes til virkeligt kendte stednavne, er gennem tiden blevet bemærket
af mange, både folklorister og stednavneforskere. Men på trods af denne observation

12



der allerede fra begyndelsen var del af genrens definition, er emnet om sagns relation
til stednavne aldrig underkastet systematiske undersøgelser. Det vil sige, ikke før jeg i
2013 initierede arbejdet med emnet i mit speciale (Danielsen 2013). Dette har jeg siden
udgivet som bog i en revideret udgave (Danielsen 2017b), hvorfor jeg som udgangspunkt
i nærværende ph.d.-afhandling kun henviser til denne bog.

I ph.d.-afhandlingen går jeg dog til emnet ud fra et væsentligt anderledes perspek-
tiv end i mit tidligere arbejde. Gennem mine studier i de forgangne tre år som ph.d.-
studerende er min forståelse for den folkloristiske genre sagn blevet større, og jeg er-
kendte hvordan nye og anderledes resultater bedst kunne opnås når sagnene analyse-
redes i deres egen ret inden for den moderne folkloristiks erkendelsesinteresser.

Med afhandlingen ønsker jeg at svare på to overordnede spørgsmål:

• Inden for hvilke diskurser har fænomenet om stednavneforklarende elementer i
sagn været omtalt i forskningen fra det 19. århundrede og frem til i dag, og er
diskurserne fortsat holdbare?

• Hvordan og med hvilke funktioner inddrages stednavneforklarende elementer i
den folkloristiske genre sagn når sagnet analyseres i nær sammenhæng med sagn-
fortællerens person og i den historiske kontekst og umiddelbare fortællesituation
som sagnet fortaltes i?

Når jeg formulerer den forskningshistoriske vinkel som det første spørgsmål, er det
fordi emnet ikke er så ligetil endda: Gennem tiden har forskellige forskere omtalt fæno-
menet om navneforklarende elementer i sagn, men det er sket inden for rammerne af
forskellige tiders og skolers særegne erkendelsesinteresser og diskurser. Derfor ønsker
jeg at samle de forskningshistoriske tråde for således at skabe et solidt fundament for
forskningen i det andet spørgsmål.

Som empirisk grundlag til at svare på det andet spørgsmål tager jeg udgangspunkt
i sagn indsamlet af Evald Tang Kristensen. Da Tang Kristensens folkloristiske samler-
virksomhed var enorm, har jeg valgt at fokusere på materiale som Tang Kristensen selv
indsamlede hos nordslesvigske (sønderjyske) informanter i tiden omkring 1900. Hvor
jeg i de teoretisk-metodiske kapitler giver eksempler fra flere informanter fra lands-
delen, vil jeg i de mere analytiske kapitler særligt gå i dybden med tre informanters
repertoirer af primært sagn.

Om lidt vil jeg med afhandlingens kapitel 2 redegøre for de overordnede teoretiske og
metodiske forudsætninger for arbejdet med genren sagn. Disse teoretiske forudsætnin-
ger leder op til kapitel 3 hvor jeg analyserer og diskuterer hvordan stednavneforklarende
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1 Indledning

elementer har været omtalt gennem tiden inden for forskellige forskningshistoriske dis-
kurser. Herefter vil jeg i kapitel 4 introducere og diskutere de stednavneforklarende ele-
menters funktion som del af den retoriske strategi sagnfortælleren benytter i sit sagn.

I kapitel 5 introducerer jeg en række kontekstuelle overvejelser der bliver relevante
for de næste kapitler hvor jeg analyserer sagn med stednavneforklarende elementer i
nær sammenhæng med tre sagnfortælleres biografier og folkloristiske repertoirer.

I kapitel 6 går jeg således i dybden med sagnfortælleren Christian C. Haugaard der i
Åbenrå i 1894 og 1902 har fortalt Evald Tang Kristensen en mængde sagn, ligesom jeg i
kapitel 7 vil analysere en række sagn fortalt af ægteparret Ane Poulsen og Jes Marcorsen
i Genner i Øster Løgum Sogn i 1894. Efter diskussionen i kapitel 8, vil jeg i kapitel 9 samle
resultaterne i en konklusion.

Ved gengivelser af lydskriftformer af stednavne og andre ord vil jeg, med mindre
andet specificeres, benytte Danias lydskrift der første gang blev introduceret i 1890–1892
af Otto Jespersen (1860–1943) i tidsskriftet Dania (Jespersen 1890–1892). Lydskriften
gennemgås i indledningen til de fleste af bindene af Danmarks Stednavne (DS, 1922 ff.).

Min hensigt er at gøre afhandlingen tilgængelig både for folkloristen og for navnefors-
keren. Er læseren en garvet folklorist, vil hun måske opleve at særligt de sagnteoretiske
gennemgange går lige vel meget i detaljer, ligesom navneforskeren måske kan føle sig
belært om ting hun ved i forvejen, i de mere onomastisk orienterede redegørelser. Dette
vil dog altid være en forudsætning for en tværfaglig afhandling, og jeg beder derfor
læseren om at bære over med disse forhold.
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2 Sagn og landskab: De teoretiske og
metodiske forudsætninger

En septemberdag i 1894 kommer Tang Kristensen til Als i Sønderjylland der er del af
det tyske rige efter Danmarks tab af hertugdømmerne Slesvig og Holsten i 1864. I Egen
Sogn møder han Cæcilie Magdalene Hansen.

Tang Kristensens møde med Cæcilie, der egentlig var fra Broager Sogn, nævner han
i sit erindringsværk Minder og Oplevelser: “den Eftermiddag fik jeg ikke saa lidt skre-
vet op, og det var gode Sager, hun kunde meddele”, erindrer Tang Kristensen (1923–
1928, 4: s. 43). Ifølge registret til en af Tang Kristensens eventyrsamlinger er Cæcilie
husmandskone (Tang Kristensen 1895, s. XXVIII), og i seddelsamlingen over Tang Kris-
tensens meddelere benævnes hun som indsidderske og bosiddende i Sjellerup Skov i
Egen Sogn (DFS 1929/129, Hansen, Cæcilie Magdalene).

Bengt Holbek (1933–1992) har i sin Interpretation of Fairy Tales registreret Cæcilie
som “[n]ot identified” (Holbek 1987, s. 132). Holbek har altså ikke identificeret hende i
andre kilder, eksempelvis folketællinger og kirkebøger, og det eneste vi ved om hende
er hvad Tang Kristensen har noteret, og hvad hun i øvrigt har afsløret om sig selv i sine
sagn.

Cæcilie er en god fortæller af både eventyr og sagn, og hun beretter blandt andet føl-
gende sagn for Tang Kristensen som noterer det ned i sine feltnoter således (ved citater
fra Evald Tang Kristensens feltnoter benytter jeg principperne beskrevet indledningsvis
i afhandlingens appendiks):

Min Datter hun tjente i Patborg ude | ved Frøslev. Hun fortalte der i sin
| Tid havde været et[!] Skov bag ved den | store Banke, Krakkelund og
Krakke|lund Skov hed Skoven. Der boede en Rø||ver som hed Krakelund,
han røvede | og plyndrede der i Skoven og havde et | smukt Hus der. En
Dag kom han til | et smukt Fruentimmer i et Værtshus og | spurgte hende,
om hun vilde med ham | hjem. Hun drog med, for han sagde hun | kunde
blive godt gift med ham. Saa drog | han ud igjen i Skoven og kom ikke | hjem

15



2 Sagn og landskab: De teoretiske og metodiske forudsætninger

inden Sengetid. Imedens søgte | hun hele Huset igjennem[1] og saa, hvordan
| alting var. Saa kom han hjem og vilde | have hende med i Seng, men hun
vilde | ikke sove i en Røvers Arm. Han vilde | tage hende i Favn[en], men hun
sprang | op i Vinduet og sprang ned og slog | sig ihjel. [“]I du skjønne Ida
vilde | du ikke sove i mine Arme, du vilde | hellere slaa dig ihjel.[”] Saa drog
han ud | i Skoven og røve igien. Da slog Tor|denen ned og Huset brændte
og der | kom et stort Skybrud med Regn og | der blev en stor Sø hvor Hu-
set hav|de staaet og den Sø kaldes endnu Kragelund Sø og ligger bag ved
Ban|ken. Skov og Træer sank.
(DFS 1929/016, s. 6746a–b; udgivet Tang Kristensen 1892–1901, 4: nr. 1579)

Hvordan og hvorfor fortællingen falder under genren sagn vil jeg vise i løbet af de næste
afsnit. Hertil vil jeg introducere de teorier og metoder som jeg vil inddrage i min analyse
af sagnene i løbet af afhandlingen.

2.1 Sagn og tradition: Fra type- og motivindeksering til
traditionsdominanter

Den danske sagnudgiver Just Mathias Thiele noterer sig i forordet til tredje samling af
Danske Folkesagn hvor svært det efterhånden er at finde nyt materiale når han taler med
de lokale bønder:

Naar nu en ærlig Bondemand begynder at fortælle, kan jeg som oftest, naar
jeg blot har hørt ham begynde, sige til ham: “Ja, tie nu, Fa’er! saa skal jeg
fortælle Jer Resten!” og han undres over, at jeg veed ligesaa god Beskeed,
som han.
(Thiele 1818–1823, 3: s. V–VI)

Om Thiele vitterligt har afbrudt sine informanter på en sådan måde, er svært at sige,
men med formuleringen ønsker han at formidle den observation at sagn kan ligne hin-
anden på tværs af informanter. Mange sagn synes at udspringe fra et fælles fortællegods
hvor de samme grundlæggende narrativer går igen mange forskellige steder i forskel-
lige afskygninger. Observationen var ikke enestående, og i folkloristikken har man fra
begyndelsen haft et stort fokus på typologisering og motivindeksering.

1igjennem > Efter ‘igje’ ender ordet i en vandret streg.
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2.1 Sagn og tradition: Fra type- og motivindeksering til traditionsdominanter

Den amerikanske folklorist Stith Thompson (1885–1976) udgav sit ambitiøse seks-
bindsværkMotif-Index of Folk-Literature i hvilket han definerede en enorm mængde mo-
tiver på tværs af mange folkloristiske genrer (Thompson 1955–1958). Hvert motiv er
ordnet med et unikt signum som underordnede kategorier i flere overordnede niveauer.
Et motiv betragter Thompson som et enkelt element i en længere narrativ: “When the
term motif is employed, it is always in a very loose sense, and is made to include any
of the elements of narrative structure” (ibid., 1: s. 19).

Når man i folkloristikken møder termen type, sigter det til en samlet gruppe af nar-
rativer der består af flere motiver der i deres samlede struktur ligner hinanden på tværs
af større eller mindre geografiske og tidsmæssige afstande. Hvor typen således er hele
den samlede narrativ, er motivet det enkelte element narrativen består af (fx Jason 2000,
s. 24) – teoretisk set.

En type udgør eksempelvis Find-sagnene der typisk følger en fast opbygning der ken-
des i sagn fra hele Skandinavien (Boberg 1955, s. 7 ff.; R. T. Christiansen 1958, type 7065;
af Klintberg 2010, type J31; Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 181 ff.).

Typen går omtrent således: En mand lover at bygge en kirke til en bestemt dato, men
da tiden bliver knap eller pengene slipper op, lover han en trold sit liv, sit hjerte, sine
øjne eller lignende som betaling for at trolden bygger kirken for ham. Den eneste måde
at bryde med aftalen er hvis han kan gætte troldens navn inden kirken er færdigbygget.

Navnet erfarer manden tilfældigt, eller ved Vorherres indgriben, ved at lægge sig på
en høj i hvilken han hører troldemoderen tysse på sine børn, og her udsiger hun blandt
andet troldefaderens navn, der i de danske sagn typisk er Find. Manden når således lige
at gætte troldens navn inden den sidste sten i kirken sættes ind, og manden frelser sit
liv. I kirken ses dog stadig et hul efter den manglende sten, og hullet kan ikke tilmures.

Sagntypen forbindes særligt med Lund Domkirke hvor Sankt Laurentius er den der
gætter trolden Finds navn (Boberg 1955, s. 8–9; Nyrop 1934, s. 81–82). I et sagn fra
Sønderjylland er troldens navn pludselig Ekvad, og på denne måde sættes trolden i for-
bindelse med kirke- og sognenavnet Egvad (Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 962, jf.
nr. 963–966).

Som motiv er selve ideen om at gætte et magisk væsens navn for at få magt over det,
udbredt på tværs af flere folkloristiske genrer og trosforestillinger på tværs af kulturer
(Nyrop 1934, s. 73–86). Således kender vi det også fra det grimmske eventyr Rumpelstilz-
chen der på dansk oversættes til Rumleska. Eventyrtypen kendes i det meste af Europa,
og det går på at “Djævelen hjælper en ung Pige med at spinde, mod at hun skal tilhøre
ham, hvis hun ikke kan gætte hans Navn” (ibid., s. 83). I danske varianter af eventyret
hedder djævlen typisk Trillevip (ibid.).
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Den grundlæggende erkendelsesinteresse der herskede, og som kom til at gøre det
i mange år, var ønsket om at genskabe de folkloristiske udtryks urformer, også kaldet
arketyper, og finde deres geografiske oprindelse (Boberg 1953, s. 321). Denne historisk-
geografiske metode indledtes af Elias Lönroth (1802–1884) og Julius Krohn (1835–1888)
der særligt er kendt for deres arbejde med Kalevala der fik status af Finlands natio-
nalepos (ibid., s. 316–321). Derfor omtales metoden også ofte som den finske skole.

National og international typeindeksering var et redskab til at nå dette mål, og me-
toden benyttedes særligt i eventyrforskningen. Finske Antti Aarne (1867–1925) udar-
bejdede således det første internationale typeindeks over den på det tidspunkt kendte
eventyrtradition (Aarne 1910). Efter Julius Krohns død overtog hans søn Kaarle Krohn
(1863–1933) udgivelsen af Kalevala, og den historisk-geografiske metode beskrev han i
det første egentlige grundværk i folkloristisk arbejdsmetode (Krohn 1926; Boberg 1953,
s. 322–327).

Men typeindekserne tjente også et mere lavpraktisk formål som et system man regi-
strerede de folkloristiske udtryk efter så man kunne finde dem i de voksende folkemin-
desamlinger rundt omkring i Europa, herunder også i Danmark hvor Dansk Folkeminde-
samling var blevet oprettet i 1904. Danske Svend Grundtvig (1824–1883) havde allerede
i 1861 udarbejdet en registrant over de danske eventyr (ibid., s. 173), og denne registrant
blev senere udgivet som e System of Tales in the Folklore Collection of Copenhagen
(Lunding 1910). Oprettelsen af Dansk Folkemindesamling vil jeg vende tilbage til senere
(s. 49 ff.).

Som allerede Thiele havde observeret, inddrages også i sagn gerne motiver der væk-
ker genklang i andre sagn, hvis ikke hele sagntyper genfortælles med udgangspunkt i
sagnfortællerens eget lokalmiljø. Særligt sidstnævnte aspekt har i forlængelse af type-
indekseringen af eventyr også optaget sagnforskningen gennem tiden (jf. Tangherlini
2013, s. 175–180) hvor man har udarbejdet typologier over enkelte sprogs sagntradi-
tioner (for de nordiske registre, se generelt Dahll 1973). I Skandinavien typologiserede
Reidar Th. Christiansen (1886–1971) det norske materiale (R. T. Christiansen 1958), og i
nyere tid har Bengt af Klintberg udgivet et typeindeks over svenske sagn (af Klintberg
2010).

Et tilsvarende værk er aldrig udarbejdet over danske sagn, men noget lignende kom-
mer til udtryk i form af de overskrifter som Evald Tang Kristensen ordnede sine Danske
sagn under (Tang Kristensen 1892–1901; 1928–1939). Systemet havde han delvist udvik-
let allerede i forbindelse med udgivelsen af sin første samling af sagn (Tang Kristensen
1876, se særligt s. IX–X).
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Hertil kommer Tang Kristensens Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv der
udkom parallelt med Danske sagn, og som er ordnet efter et lignende system af kategori-
serende overskrifter som sagnudgaven (Tang Kristensen 1891–1894; 1900–1905). Meget
materiale i dette værk falder også under genren sagn.

Tang Kristensens kategoriseringssystem blev senere benyttet som et egentligt sagn-
typeregister af Hans Ellekilde (1891–1966) i udgaven af sagn fra Svend Grundtvigs sam-
ling (Ellekilde 1944–1948, 2: s. 268–279). Systemet fik altså en vis status uden for Tang
Kristensens egne udgivelser, og det er altså det tætteste vi kommer på et dansk sagnty-
peregister.

Vender vi tilbage til Cæcilies sagn (s. 15) finder vi flere motiver der vækker genklang i
andre sagntraditioner. I Tang KristensensDanske sagn finder vi ikke så lidt materiale der
inddrager eller primært handler om forekomsten af tidligere skov i landskabet, hvilket
især den kategoriserende overskrift “Gammel skov” vidner om (Tang Kristensen 1892–
1901, 3: s. 380–396). Materialet er så stort at Tang Kristensen ordner skovsagnene under
overskrifter der sigter til sagnenes regionale ophav, eksempelvis “Gammel skov – Ålborg
stift” (ibid., s. 380–384).

Et andet motiv der i Cæcilies sagn delvist genkendes fra andre sagntraditioner, er
motivet om at en eller flere røvere tager en lokal pige til fange, se især Tang Kristensens
overskrift “Den stjålne pige” (ibid., 4: s. 512–524). Netop under denne overskrift har Tang
Kristensen udgivet Cæcilies sagn.

Bengt af Klintberg (2010, s. 436) definerer som type Y13 “The captive woman in the
robbers’ cave”, og R. T. Christiansen (1958, s. 215–221) definerer som nummer 8025 “The
Robbers and the Captive Girl”. Cæcilies sagn tager sig dog væsentligt anderledes ud end
disse typer: I både den svenske og norske sagntype bliver pigen tilfangetaget af en hel
røverbande, og hun slipper til sidst fri i live. Cæcilie derimod lader pigen bedrage af en
enkelt røver, og til sidst begår hun selvmord.

Endelig inddrager Cæcilie et tredje motiv der også genkendes fra andre sagn. Mod
slutningen af hendes sagn ødelægges røverens hus af naturkræfter: Lyn og torden bræn-
der huset ned, og det efterfølgende skybrud ender med at efterlade en sø hvor huset
stod, efter at også skoven var sunket. I Tang Kristensens sagnudgivelser finder vi den
kategoriserende overskrift “Sunkne gårde” (Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 237–254)
hvorunder vi læser sagn der typisk inddrager et element om at en sø er opstået og even-
tuelt navngivet efter at en gård på fantastisk vis er sunket. Eksempelvis vækker følgende
genklang i Cæcilies sagn:

Vesten for æ Röverstuer i Borris ligger en stor sø, som kaldes Kjelds sø. Der
har en gang ligget en stor gård, og manden, som ejede den, var en stor røver
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og hed Kjeld. En gang han havde været ude på røverier og vilde gå hjem med
sine røverkoster, så han, at hans gård var forsvunden, og hvor den havde
ligget, var en stor sø, som så fik navn efter ham.
(Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 1197)

Ligesom Cæcilies sagn er det den tyvagtige gårdejers navn der erindres i søens navn, og
ligesom med Kragelund Sø forklares også om Kjelds Sø at selve søen blev til på grund af
den fantastiske hændelse. I begge sagn synes hændelserne at være produkter af en slags
overnaturlig straf som resultat af husets/gårdens ejers ugudelige opførsel som røvere.

Således minder denne del af Cæcilies sagn om den sagntype der handler om hvordan
en person lægger et svin i sengen, klæder det ud som en ældre, døende dame, hvorefter
han snyder præsten til at give svinet sakramentet. Konsekvensen af dette narreri bliver
at gården som en guddommelig straf synker i jorden og oversvømmes, eventuelt som
resultat af præstens forbandelse, og en sø, mose eller lignende ses stadig på stedet (ibid.,
3: s. 241–254; se også af Klintberg 2010, B63, og Schütte 1925).

Som Cæcilies sagn viser, er det ikke altid lige til at placere et sagn i bare én kategori:
Ofte inddrages flere forskellige motiver i samme narrativ, og hvor sagnet da hører bedst
til beror på et personligt skøn fra folkloristens side (Broadwell, Mimno og Tangherlini in
spe; Tangherlini 2013, s. 177–178). Tang Kristensen valgte som nævnt at placere Cæcilies
sagn under overskriften “Den stjålne pige”, men i teorien kunne den også have været
placeret under andre kategorier som “Sunkne gårde” eller “Gammel skov. Ribe stift og
Sønderjylland m. m.” (Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 237 ff., 392 ff.).

Hertil kommer selve navngivningsmotivet: I tredje bind af Danske sagn finder vi også
overskrifterne “Visse stednavnes oprindelse” og “Naiv forklaring a[] stednavne” (ibid.,
3: s. 407 ff., 412 ff.). Det er uklart hvilke kriterier Tang Kristensen havde for at katego-
risere nogle forklaringer af stednavne som naive i forhold til andre, og således danner
begge overskrifter efter mit bedste skøn mulige kategorier for Cæcilies sagn.

Problemerne i kategoriseringen af sagnene var Tang Kristensen sig faktisk bevidst
om hvilket fremgår af hans efterskrift til Danske sagn:

Det har ikket[!] kunnet undgåes, at beslægtede emner blev adskilte i forskjel-
lige bind. Overgangsformer vil der desuden altid findes, og slige former er
det ikke så helt let at finde den rette plads til for ikke at sige, at det er helt
umuligt. Der må da sættes efter bedste skjön. Når et sagn ligesom inde-
holder noget af hvert, må der et skjön til. Visse sagn kan lige godt sætt es
i fjerde og femte bind. En bestemt navngiven person, der hører ind un der
personsagnene, bliver efter sin død til en gjenganger, og fortællingen om
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ham hører alts[å] til sagnene om gjenfærd.
(ibid., 7: s. 623)

De traditionelle kategoriseringssystemer har altså vist sig ineffektive som praktisk red-
skab til at finde det materiale man leder efter (jf. Broadwell, Mimno og Tangherlini in
spe). Ønsker vi eksempelvis at finde alle sagn med stednavneforklarende elementer, er
det ikke nok at kigge under de relevante overskrifter i Danske sagns bind tre (“Kirke-
navnets fremkomst”, “Visse stednavnes oprindelse” og “Naiv forklaring a[] stednavne”).
Således ville vi have overset Cæcilies sagn der ellers til fulde lever op til kriteriet for vo-
res søgning, for hendes sagn er trykt i bind fire under en overskrift der intet afslører om
det stednavneforklarende indhold.

I min analyse af sagn vil jeg derfor ikke gøre noget ud af indordne de enkelte sagn i
overordnede typer da et sådan projekt forekommer formålsløst. I stedet vil jeg arbejde
med elementer der genkendes som motiv i andre sagn, inden for rammerne af hvad Al-
bert Eskeröd (1904–1987) kaldte for traditionsdominanter: “Med traditionsdominanter
örstås […] sådana element, som i den gängse allmäntraditionen dominera olika grup-
per inom densamma” (Eskeröd 1947, s. 81). Evald Tang Kristensens inddeling af sagn-
materialet og til en vis grad de forskellige typeindekser kan bruges til at genkende disse
traditionsdominanter.

Inddragelsen af traditionsdominanter rører dog ikke ved at sagnet fremstilles som
en troværdig fortælling. Sammenlignet med den beslægtede folkloristiske genre eventyr
der som udgangspunkt opleves af både fortæller og tilhører som fiktion, og hvis interne
landskab er forskelligt fra traditionssamfundets eksterne landskab, er sagnet kendeteg-
net ved at fortælleren ønsker at fremstille en troværdig narrativ (Tangherlini 1994, s. 5–
6).

Troværdigheden opstår blandt andet fordi sagnet, modsat eventyret, lokaliseres i sagn-
fortæller og tilhøreres (traditionssamfundets) kendte, eksterne landskab og foregår i en
mere eller mindre defineret historisk tid, gerne med inddragelse af historisk virkelige
eller troværdige personer (Gunnell 2009; Tangherlini 1994, s. 5–6). Sagnfortællerens re-
toriske strategier for at skabe troværdighed er i det hele taget vigtigt i definitionen af
genren sagn (Oring 2008), og særligt for de navneforklarende elementers rolle i sagnet,
hvilket jeg vender tilbage til senere (s. 85 ff.).

Tilpasningsprocessen til traditionssamfundets eksterne landskab kaldes for økotypifi-
cering og resultatet er en økotype. Termen økotype blev første gang introduceret i folk-
loristikken af Carl Wilhelm von Sydow (1878–1952) som beskrivelse af det fænomen at
en tradition der overføres fra ét sted til et andet, eller én tid til en anden, er tilpasset det
nye traditionssamfund som den nu er del af (von Sydow 1934a, s. 349).
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Termen har von Sydow lånt fra botanikken hvor en økotype sigter til det fænomen at
en planteart der engang har skiftet miljø, med tiden har tilpasset sig de nye livsbetin-
gelser således at der er opstået en ny variation af arten (von Sydow 1934a, s. 349, n. 7). I
stedet for at definere traditioner på tværs af meget store geografiske områder, ønskede
von Sydow et øget fokus på disse lokale versioner af traditionerne. Særligt i sagn er
denne tilpasningsproces altså enormt udpræget (Eskeröd 1947, s. 81; Tangherlini 1994,
s. 11).

Selvom sagn ofte indeholder elementer af genkendelige motiver og typer der kan
genfindes i varianter på tværs af danske, nordiske og somme tider europæiske sagn-
samlinger, fremstilles sagnet som troværdige oplysninger hver gang det fortælles i en
unik kontekst af en lokal person til en lokal tilhørerkreds om deres fælles lokale miljø
og erfaringsverden (jf. Gunnell 2009, s. 318).

Cæcilie lokaliserer således sit sagn i landskabet omkring Padborg, og til formålet
benytter hun sig af stednavne (“Patborg”, “Frøslev”, “Krakkelund” m.fl.) og lokalise-
rende beskrivelser (Kragelund Sø “ligger bag ved Ban|ken”). Cæcilie er dog ikke selv
fra Padborg-egnen, men hun forklarer indledningsvis at kilden til sagnet er hendes dat-
ter der tjente i Frøslev ved Padborg.

Lokaliteterne kan vi nogenlunde genfinde uden for sagnene, om end hverken banken
Kragelund, Kragelund Sø eller Kragelund Skov optræder som selvstændige opslag i data-
basen Danmarks Stednavne (DS Online). Om skoven forklarer Cæcilie jo netop at den er
forsvundet, og søen er måske lig med det Kragelund Kær der optræder i databasen (DS
Online). Men navnene må antages at være del af navnemiljøet omkring Kragelundgård
og Kragelund Mose der vises på kortet i figur 1 på side 29.

2.2 Sagn og sted: Fra oprindelsessted til sagnfortællerens
eksterne landskab

I perioden 1904–1960 registrerede Dansk Folkemindesamling det løbende indkomne ma-
teriale parallelt i flere registre der tog sigte på sted (sogn), person (indsender og eventuelt
informant) og genre (fx sagn, eventyr, mundheld), og hertil var der også en hovedregi-
strant (Koudal 2004, s. 49). Et stort fokus på sted i arkiveringen af de folkloristiske udtryk
var altså allerede fra Dansk Folkemindesamlings oprettelse en vigtig del af arkiveringen.

Som et praktisk værktøj oprettede man det topografiske nummersystem. Systemet er
i al sin simpelhed en fortløbende nummerering af Danmarks administrative inddeling
med landskaber som de øverste enheder, og herunder amter, herreder og til sidst sogne
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som de mindste enheder. Selve Danmark fik således nummer 1, og herrederne fik altid
et nummer der endte på 0.

I 1911 blev det topografiske nummersystem for første gang fremlagt i et festskrift
til Henning Frederik Feilberg (1831–1921) på hans 80-års fødselsdag (Dansk Folkemin-
desamling 1911, s. 477–488). I udgivelsen var nummereringen af det tidligere hertug-
dømme Slesvigs egne dog ikke med. Selvom et nummersystem havde været i praktisk
anvendelse i noget tid hos Dansk Folkemindesamling, blev egnens ordning i topografi-
ske numre først trykt ved August F. Schmidt (1899–1965) i 1931 i Sønderjydske Aabøger
(Schmidt 1931).

Hele det gamle hertugdømme Slesvig – altså både hvad vi i dag forstår som Søn-
derjylland samt egnene syd for den nuværende dansk-tyske grænse – blev nummereret
fortløbende inden for numrene 3000–3473 efter den rækkefølge egnene var præsenteret
i J.P. Traps beskrivelse over hetugdømmet Slesvig fra 1864 (ibid., s. 229; Trap 1864).

Men ikke kun ordningen af materialet var stedligt orienteret: Gennem tiden har flere
forskere kastet sig over udgivelsesprojekter hvor de egn for egn med udgangspunkt i
de topografiske numre gennemgår de overleverede sagn og trosforestillinger tilknyttet
forskellige lokalitetstyper (jf. Boberg 1953, s. 200–201).

August F. Schmidt grundlagde med sine bøger om traditionerne knyttet til helligkilder
(Schmidt 1926a) og kæmpesten (Schmidt 1933) en hel selvstændig grundforskningsgenre
i den danske folkloristik: Det topografisk-folkloristiske opslagsværk. I værkerne er den
topografisk ordnede registrant i fokus, men i en længere indledning samler Schmidt
også op på den historiske baggrund og de typologiske tendenser i folkloren på tværs af
egnene.

Schmidts arbejde fortsatte Inger M. Boberg (1900–1957) der tog fat på traditioner til-
knyttet høje og bakker i forskellige egne af Danmark. Hun fik dog aldrig udgivet en
egentligt bog for hele landet; hendes arbejde må søges i de enkelte egnes lokalhistori-
ske tidsskrifter fra 1930’erne, eksempelvis Sønderjydske Aarbøger om gravhøjene på øen
Als (Boberg 1935). Hendes arbejde med Stevns gravhøje blev dog fremlagt i tidsskriftet
Danske Studier (Boberg 1931).2

I nyere tid har Siegfred Svane (1908–1992) genoptaget arbejdet med helligkilderne
(Svane 1984), og Mads Lidegaard (1925–2006) udgav i 1990’erne sine populærvidenska-
belige opslagsværker hvor han i fire bind systematisk gennemgår traditionerne knyttet

2Schmidt lod i øvrigt også sit arbejde med helligkilderne trykke i de forskellige lokalhistoriske
tidsskrifter inden den landsdækkende registrant kom i bogform, eksempelvis fremlægger han
materialet om Sønderjyllands helligkilder i Sønderjydske Aarbøger (Schmidt 1926b).
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til henholdsvis sten, træer, høje samt søer og vandløb (Lidegaard 1994, 1996, 1998 og
1999).

I dag består værkernes fortsatte nytteværdi for folkloristikken særligt i det overblik
de giver over hvad der findes udgivet hvor, og hvad der ligger af uudgivet materiale i
Dansk Folkemindesamling og andre steder. Særligt registranten over helligkilderne er
også væsentlig fra historiske og arkæologiske perspektiver, ligesom stednavneforsknin-
gen har haft stor nytte af arbejdet idet særligt Schmidt, Boberg og Svane har registreret
lokaliteternes navne når de kendes fra kilderne. Lidegaard derimod synes selv at have
fundet på mange navne som overskrifter ved de enkelte lokaliteter, så her må stednav-
neforskeren være varsom.

I forlængelse af disse danske arbejder må også de svenske og finske atlasser over fol-
kekultur nævnes. Åke Campbell (1891–1957) og Åsa Nyman havde således i bind to af
serien Atlas över svensk folkkultur fokus på Sägen, tro och högtidssed (Campbell og Ny-
man 1976), og i nyere tid har Matti Sarmela genudgivet Finnish Folklore Atlas (Sarmela
2009). Værkerne er centreret omkring de mange distributionskort over varianter af for-
skellige traditioner.

Men ligesom den typologiske ordning af særligt eventyrmaterialet udsprang den sted-
lige orientering, både i arkiveringen og udgivelsen af det folkloristiske materiale, også
i den historisk-geografiske erkendelsesinteresse (ovenfor s. 17 ff.) hvor man ikke blot
ønskede at finde de folkloristiske udtryks grundformer (urtyperne) men også deres geo-
grafiske oprindelser.

Inden for denne tankegang opstod termen vandresagn (engelsk: migratory legend, så-
ledes R. T. Christiansen 1958) der er en fremragende metafor for forestillingen om sagn-
typen der vandrer, her i Inger M. Bobergs formulering:

[Vandresagn er] sagn, der er så komplicerede, at de kun kan være opstået eet
sted, og som dog fortælles mange forskellige steder, tilpasset efter de lokale
forhold. På en eller anden måde må der altså have fundet en vandring sted.
(Boberg 1962, s. 43)

Boberg selv er blandt de få der faktisk førte den historisk-geografiske metode over på en
udbredt sagntype (Boberg 1934). Ligesom med den typologiske inddeling var det nemlig
særligt i eventyrforskningen at metoden kom i praktisk anvendelse. Således forsvarer
svenske Waldemar Liungman (1883–1978) i 1941 metoden da han mener at finde det
geografiske ophav til en eventyrtype (Liungman 1941).

Den svenske folklorist Carl Wilhelm von Sydow kritiserer nemlig denne skoles ar-
bejdshypoteser på trods af at han til at begynde med selv havde været fortaler for dem
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(von Sydow 1932, 1943, s. 1–10). Et af hans stærke argumenter går imod skolens anta-
gelse at traditionsspredning udgår fra ét centrum som ringe i vandet når man smider
en sten i søen. Antagelsen kræver nemlig at alle i traditionssamfundet er aktive bærere
af en given tradition, og at de videregiver den i en geografisk lineær overlevering (von
Sydow 1932, s. 321).

Tværtimod denne antagelse påpeger von Sydow (ibid., s. 321–324) hvordan kun et
fåtal af personerne i et traditionssamfund er aktive traditionsbærer af de forskellige tra-
ditionsgenrer. Der findes eksempelvis kun få rigtig gode eventyrfortællere, og disse kan
have hørt og videregivet deres tradition i mødet med andre gode aktive eventyrfortæl-
lere der ingenlunde behøver være naboen, men kan være en soldaterkammerat man
mødte under sin militærtjeneste (ibid., s. 323).

Den historisk-geografiske metode er, på trods af von Sydows og andres overbevi-
sende afvisning af metodens praktiske anvendelighed, blevet genoptaget eller simpelt-
hen genopfundet flere gange siden. Sidstnævnte synes at være sket når da Silva og Teh-
rani (2016) mener af finde flere eventyrtraditioners geografiske ophav og alder. Nær-
værende afhandling er dog det forkerte sted at bruge mere plads på denne metode og
kritikken af den. Med von Sydows stadig relevante og gyldige kritik i erindringen, vil
jeg ikke give mig i kast med et sådan arbejde.

Derimod vil jeg gå til sagnenes relation til landskabet fra en anden vinkel: Sagnfor-
tællerens valg af sted for sagnets handling er signifikant idet det knytter sig til sagn-
fortællerens ideologiske og psykologiske opfattelse af sit kendte landskab, enten som et
konkret og for sagnfortælleren velkendt sted i det eksterne landskab, eller som en mere
konceptuel landskabstype. Eksempelvis vil de steder en sagnfortæller placerer en trussel
give et indblik i den måde hun oplever landskabet på (Tangherlini 2013, s. 183–184).

Terry Gunnell er inde på hvordan sagnet kan læses som et landkort over traditions-
samfundets geografiske, mentale, historiske og spirituelle omgivelser (Gunnell 2009,
s. 308; jf. Gunnell 2005, s. 70, og 2008, s. 15). Netop Gunnell står som hovedredaktør
på grundforskningsprojektet Sagnagrunnur.
Sagnagrunnur er en database der blandt andet indeholder en digitalisering af diverse

trykte islandske sagn, og det vigtigste værktøj på sitet er det islandske landkort hvorpå
sagnene kan findes med udgangspunkt i både sagnfortællernes bosted og de lokaliser-
bare stednavne som omtales i deres sagn (jf. Gunnell 2015, s. 19–20). I Sverige er et
lignende grundforskningsprojekt i gang hvor det svenske sagnmateriale på samme vis
digitaliseres og vises på kort.3

3Eksistensen af det igangværende svenske projekt er meddelt mig mundtligt af Tommy Kuusela fra
Institutet ör språk och folkminnen i Uppsala.
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For det danske sagnmateriales vedkommende har Timothy R. Tangherlini og Peter
M. Broadwell udviklet en række digitale værktøjer for arbejdet med Evald Tang Kris-
tensens sagnudgivelser. De forskellige værktøjer kan tilgås gennem sitet e Danish
Folklore Macroscope (Tangherlini og Broadwell 2015).

Særligte Danish Folklore Data Nexus (Tangherlini og Broadwell 2013) skal her frem-
hæves da den giver mulighed for analyse af sagnene på forskellige niveauer. Databa-
sen er udviklet og designet i forbindelse med værket Danish Folktales, Legends, & Other
Stories (Tangherlini 2013), og databasen tager særligt udgangspunkt i fem meddelere
hvis repertoirer Tangherlini har udskrevet efter Evald Tang Kristensens primære felt-
noter, de såkaldte Dagbøger der ligger i Dansk Folkemindesamling (DFS 1929/016), og
en masse materiale fra Tang Kristensens udgivelser af sagn.

Idéen bag en geografisk orienteret analyse af sagnet er altså ikke min men har væ-
ret stærkt i fremgang inden for forskellige humanistiske forskningsgrene i løbet af de
sidste årtier. Det nærmere arbejde med studiet af faktiske sagn og andre folkloristiske
udtryk ved hjælp af kort, er dog stadig i sine indledende faser, og særligt Tangherlini
har fremlagt samlede teoretiske og praktiske erfaringer og resultater inden for en sådan
tilgang til analysen af folklore (især Tangherlini 2010 og 2013, s. 190–208).

2.3 At arbejde med kort: Hvad kigger vi efter, og hvordan
gør vi det?

Værktøjet GIS (Geographic Information System) var længe et ekspertværktøj der var
forbeholdt professionelle geografer, men mere brugervenligt og gratis software har gjort
det tilgængeligt for en bredere brugerkreds. Med et introduktionskursus blev jeg således
selv i stand til at arbejde med GIS i det gratis open source-program QGIS.

Muligheden for at lokalisere de benævnte lokaliteter i et sagn afhænger meget af
hvilke stednavne der nævnes, og i hvilket sogn det findes. Da lokaliseringen af sted-
navnene afhænger så meget af omstændighederne giver det bedre mening at beskrive
arbejdet i forbindelse med analysen af de enkelte sagn. Her vil jeg blot lade nogle få
bemærkninger falde.

(Lands)byer, navngivne gårde og andre bebyggelser er ofte lette at lokalisere nøjagtigt
ved hjælp af forskellige kort. Navne på høje, bakker, søer og andre naturlokaliteter kan
derimod ofte forvolde problemer at lokalisere ved hjælp af gængse kort. Her er der dog
ofte hjælp at hente i de arkiver som ligger hos Afdeling for Navneforskning. Forskel-
lige stednavneindberetninger og indsamling af fonetiske former af stednavnenes lokale
udtale er med numre lokaliseret på kort.
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Andre gange oplever man at navnene simpelthen ikke kan lokaliseres med stor nøj-
agtighed. Sagnene er mange gange kilde til helt lokale stednavne der ikke genfindes
i andre kilder der giver mulighed for nøjagtig lokalisering. Ofte vil man dog alligevel
kunne skønne sig frem til stedet ved hjælp af sagnfortællerens beskrivelse af stedets
lokalisering.

Vigtigst for arbejdet med GIS er de data der i de forgange år er blevet frit tilgængelige
på internettet. Som baggrund må vi således have et landkort der så vidt muligt repræ-
senterer den tid sagnet blev fortalt i. Landområdet vi i dag kalder Sønderjylland består
omtrent af den nordlige del af det tidligere hertugdømme Slesvig. Denne landsdel var i
perioden 1864–1920 under preussisk og senere tysk herredømme, så Sønderjylland nå-
ede aldrig at blive kortlagt som del af de Høje Målebordsblade der opmåltes og udgaves
af Generalstaben i perioden 1842–1899 (Korsgaard 2006, s. 61).

Derimod opmålte Königlichen Preussische Landes-Aufnahme i perioden 1877–1878
kortværket der på dansk benævnes de Preussiske Målebordsblade i målestok 1:25.000
(herefter PMbl) af hvilke der udkom flere reviderede udgaver frem til 1920 (Korsgaard
2006, s. 69). De kortblade der udgør det nuværende Sønderjylland, er frit tilgængelige
gennem sitet kortforsyningen.dk der administreres af Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering. Et udsnit af dette kort ses som baggrundskort i figur 1 på side 29. På
kortforsyningen.dk kan man ligeledes downloade en signaturforklaring til kortværket
(PMbl Signatur). Med hvad kigger vi efter på kortene i analysen af sagnene?

Den britiske geograf Jay Appleton (1919–2015) introducerede i 1975 for første gang
den evolutionistiske habitatteori (habitat theory), som han i en senere artikel beskriver
med ordene “the habitat as a theater for survival” (Appleton 1984, s. 93). Han udviklede
teorien som en simpel forklaringsmodel for hvorfor mennesker finder visse landskabs-
malerier æstetisk tilfredsstillende, og her fandt han at beskuerens vurdering af land-
skabets muligheder for udsigt (prospect) og tilflugt (refuge) spiller en væsentlig rolle. Vi
mennesker kan lide at have overblik uden selv at blive set (Appleton 1975).

Siden er teorien inddraget i et psykologisk studie udført af Bonnie S. Fisher og Jack
L. Nasar (1992) af den måde mennesker risikovurderer et sted med fokus på et campus-
område. Teorien som de efterprøver og beviser ved tre forskellige test, er at vi føler os
trygge i landskaber hvor potentielle overfaldsmænd har svært ved at gemme sig (re-
fuge), og vi selv har et godt udsyn (prospect). Udsynet, eller manglen på samme, spiller
naturligvis også sammen med niveauet af lys på stedet (Fisher og Nasar 1992).

Hertil føjer Fisher og Nasar (ibid., s. 40) at gode muligheder for flugt, herunder også
muligheden for at komme i kontakt med andre mennesker der kan komme til vores
undsætning, øger vores tryghedsfornemmelse. I realiteten falder vurderingen af flugt-
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muligheder dog ofte sammen med steder der samtidig vurderes at have et godt overblik
(prospect).

Omvendt føler vi os altså utrygge i landskaber hvor vi ser mange gemmesteder for
potentielle overfaldsmænd, har svært ved at skabe overblik og har svært ved at finde
flugtmuligheder (Fisher og Nasar 1992). I en pionerundersøgelse af de psykologiske me-
kanismer i menneskers oplevelse af uhygge (“creepiness”), skriver Francis T. McAndrew
og Sara S. Koehnke (2016) i deres teoretiske udredning, blandt andet med udgangspunkt
i just nævnte teorier:

Consequently, people become uneasy in environments that are dark and/or
offer a lot of hiding places for potential predators and also lack clear, un-
obstructed views of the landscape. […] So, it is not the clear presence of
danger that makes us feel creepy, but the uncertainty of whether danger is
present or not.
(McAndrew og Koehnke 2016, s. 11)

Den menneskelige følelse af fare og utryghed behøver altså ikke hænge sammen med en
objektivt set virkelig forekomst af fare. Vores risikovurdering af landskabet er del af en
overlevelsesmekanisme: Det kan fra et evolutionspsykologisk synspunkt bedre betale
sig at tage fejl om risikoens tilstedeværelse, og simpelthen bare undgå visse steder, end
at ignorere sin følelse af uhygge, og som konsekvens måske ende med faktisk at blive
overfaldet (jf. ibid.).

Disse perspektiver er kompatible med visse at de steder i landskabet som Tangher-
lini observerer at mange sagnfortællere lader være scene for trusler mod traditionssam-
fundet, nemlig områderne der ligger uden for samfundets bebyggede områder: Skove,
heder, moser, åer, søer og havet (Tangherlini 2013, s. 183–184).

En tæt skov giver et dårligt udsyn (prospect), men til gengæld tilbyder den en masse
gemmesteder (refuge) for potentielle trusler der i sagnene kan være repræsenteret ved
eksempelvis ellefolk eller røvere, og flugtmulighederne i skoven er hertil begrænsede
i den ufremkommelige skovbund med væltede træer, buske og andre forhindringer. Et
bakket hedelandskab har lignende kvaliteter. Havet, søer, åer og i mindre grad moser
tilbyder måske nok udsyn henover vandoverfladen, men vi kan til gengæld ikke se hvad
der gemmer sig under overfladen.

Mange af den slags uopdyrkede landskaber – vi kunne kalde det for vildnisset i bred
betydning – har i sit blotte udtryk potentiale for at skabe utryghed for mennesket sim-
pelthen fordi det typisk ikke tilbyder os et komfortabelt udsyn og samtidig giver mulig-
hed for at gemme på trusler. Er det tilmed mørkt, øger det kun denne følelse af utryghed.
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De steder en sagnfortæller henlægger truslerne i sagnet, kan således forklares både
som traditionsdominanter og psykologiske mekanismer. I Tang Kristensens kategorise-
rende overskrift “Röverkuler” (Tang Kristensen 1892–1901, 4: s. 456–465) læses en række
sagn om røverkuler der typisk også (men ikke altid) befinder sig i skove. Lige efter finder
vi overskriften “Röverier” (ibid., 4: s. 465–469) hvor røverne holder til i skoven og/eller
i bakkede landskaber. Sagnfortælleren kan altså henlægge røverne på sådanne steder
fordi det simpelthen er en kulturel erfaring, en traditionsdominant, at røvere opfører
sig på denne måde.

Figur 1: Padborg, Frøslev, Kragelund Mose og Kragelundgård vist med de Preussiske
Målebordsblade som baggrund. På kortet har jeg også markeret Sjellerup Skov
hvor Cæcilie fortæller sagnet i 1894 ligesom hendes fødesogn Broager er opteg-
net. Kilder: kortforsyningen.dk og DigDag.dk.

Men samtidig kan røvernes tilholdssteder i landskabet forklares inden for rammerne
af menneskets psykologiske perception af landskabet som farefuldt: I bakkede og/eller
skovbeklædte landskaber mangler vi overblik (prospect), og potentielle røvere har mange
gemmesteder (refuge). Røverkulen fungerer netop i flere sagn som det gemmested rø-
verne springer frem fra når de overfalder forbipasserende, eventuelt ved hjælp af en
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snor eller lignende der er spændt over vejen så en klokke ringer i deres hule når nogen
kommer forbi (fx Tang Kristensen 1892–1901, 4: nr. 1412, 1413, 1448).

Cæcilie lader i sit sagn (s. 15) netop røveren bo i en skov. Dog er skoven forsvundet
siden, og Cæcilie har altså aldrig været i skoven og taget stilling til dens muligheder
for udsyn, gemmesteder og flugtmuligheder. Som hun fortæller for Tang Kristensen,
befinder hun sig i øvrigt også relativt langt væk fra hvor handlingen udspiller sig, nemlig
i bebyggelsen Sjellerup Skov på øen Als. Dog er hun født i Broager Sogn, men dette
lægger heller ikke op til at hun skulle have vandret rundt i området omkring Kragelund
Mose (se figur 1).

Hendes forståelse af landskabets tidligere og samtidige beskaffenhed tilskriver hun
netop også sin datter der tjente i lokalområdet (“Min Datter hun tjente i Patborg ude |
ved Frøslev. Hun fortalte der i sin | Tid havde været et Skov” osv.). Derimod har Cæci-
lie utvivlsomt kendskab til konceptet skove. Da Tang Kristensen møder hende bor hun
netop i et hus lige ved skoven Sjellerup Skov (se figur 1). Landskabet i sagnet bliver altså
en slags case for den fare man kan møde i en sådan landskabstype.

I tilfældet med Cæcilies sagn er det altså ikke hendes personlige erfaring med det
faktiske landskab ved Kragelund Mose hun taler om, men mere en konceptuel erfaring
om skove der stemmer overens med hvor hun selv bor på fortælletidspunktet. Pointen
minder om Terry Gunnells formulering om det geografiske og det mentale landskab:

Folk legends have always lived in and grown out of living context. Before
the advent of the modern media, at least, one might say that they ‘were’ the
landscape that people lived in, both geographically and mentally.
(Gunnell 2009, s. 307)

Når vi således har studeret kortet i henhold til de lokaliteter sagnfortælleren omta-
ler, er det som oftest givende at kigge på den administrative geografi. Den historisk-
administrative geografi i Danmark – altså den geografiske udbredelse af eksempelvis
sogne, amter og herreder på forskellige tidspunkter i historien – er for nylig blevet let til-
gængelig. I 2009 begyndte projektet Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrati-
ve geografi, forkortet DigDag, som et samarbejde mellem flere danske institutioner, og
resultatet blev et site med data der frit kan downloades (DigDag.dk).

Ligesom med de Preussiske Målebordsblade er det også på DigDag.dk kun enhederne
fra den nuværende danske del af det tidligere hertugdømme Slesvig der er tilgængelige.
Til gengæld er mange af de administrative enheder fra tiden 1864–1920 under tysk her-
redømme tilgængelige, eksempelvis landkommunerne (tysk: Gemeinde) der indførtes i
1867, og som i sammenligning med danske forhold var meget små og udgjorde det ne-
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derste trin i administrationens hierarki (Schlaber 2007, s. 407). Men hvilken rolle spiller
de administrative grænser i sagnene?

Observationen af det liminale som et væsentligt aspekt i den menneskelige fore-
stillingsverden begynder i antropologien. Den franske antropolog Arnold van Gennep
(1873–1957) præsenterede i 1909 sit studie af Les rites de passage (herefter kaldet over-
gangsriter, van Gennep 1960). I de overgangsriter mennesker opfører i forbindelse med
fødsel, pubertet, død med mere, opstår en periode af margen eller limen hvor mennesket
står midt imellem to faser.

Den amerikanske antropolog Victor W. Turner (1920–1983) tog van Genneps teori
videre og pegede på det liminale som noget af det væsentligste i forståelsen af forskellige
kulturers overgangsriter og i sammenligningen af dem (Turner 1964 og 2008). Siden
Turner er konceptet liminalitet inddraget i mange forskellige studier af menneskelig
aktivitet og kunstneriske produktion. Blandt andet er begrebet benyttet som stedteori i
analysen af sagn:

Turner’s concept of liminality is particularly powerful in relation to the
understanding of legend. The complicating action often occurs in a liminal
space – one that teeters on the boundaries of human controlled space and
uncontrolled, or wild, space.
(Tangherlini 2013, s. 183)

Liminale steder i sagn er ofte de grænser der markerer hvad der ligger indenfor og
udenfor, eksempelvis bebyggelse over for vildnis. En grænse udgør derfor eksempelvis
punktet mellem skov og åbent land eller stranden mellem land og hav (jf. Gunnell 2017).
På disse liminale steder i landskabet placerer sagnfortællere visse trusler, eksempelvis
bjergfolket der typisk bor i høje og bakker i forbindelse med det opdyrkede landskab
mellem landsby og vildnis (Tangherlini 2013, s. 184).

Liminale steder udgør også grænserne for administrative enheder der består eksem-
pelvis af ejerlav (eller de slesvigske landkommuner), sogne, herreder, amter, lande osv.
De administrative forhold kan i landskabet være repræsenteret på forskellig vis. Går-
denes jordlodder markeres ved skelsten eller -pæle, en række af træer og/eller andre
forhold. Sognegrænser følger gerne landskabets naturlige linjer som dale, åer og bække
(havde man i det danske landskab fundet bjergkæder, ville de også være inkluderet).

Derfor danner vadesteder og broer særligt vigtige liminale punkter i landskabet, både
fordi sådanne steder rent fysisk er en overgang mellem land på begge sider, men også
fordi man ved at krydse disse steder ofte træder ind i en anden administrativ enhed.
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Kortlægningen af sagnet kan betragtes som en indledende visualisering af en for-
tælling som ofte bærer præg af en geografisk indforståethed der er et produkt af sagn-
fortællerens indgående fortrolighed med sit eget landskab. Kortlægningen må derfor
betragtes som grundforskning hvor det arkiverede folkloristiske materiale fremlægges
sammen med diverse kontekstuelle informationer, eksempelvis stedet hvor sagnet for-
taltes, og hvor sagnfortælleren er født. Denne visualisering gør det muligt at se mønstre
og tendenser der ikke før viste sig da sagnet første gang læstes.

Men kortet kan aldrig stå alene som en konklusion på sagnets betydning. Sagnfortæl-
leren lever jo ikke kun i et topografisk landskab men er et unikt tænkende og følende
menneske der tilhører forskellige samfundsgrupper og betragter og forstår sin verden
på et vist tidspunkt i historien.

2.4 Sagn og kontekst

Fra begyndelsen af 1960’erne skete der et skift i folkloristikken. Man havde opdaget
hvordan folkloren tager form og skaber betydning i nær sammenhæng med den kontekst
det folkloristiske udtryk bliver fremført i (fx Bauman 1986, s. 1–10; Ben-Amos 2000
[1972]; Hymes 1975). Erkendelsen førte til at mange folklorister afviste det arkiverede
materiale som primære kilder i seriøse folkloristiske studier fordi det var indsamlet efter
forældede metoder (Gunnell 2009, s. 306, og Gunnell m.fl. 2013, s. 171–174).

I den danske folkloristik var det særligt Iørn Piø (1927–1998) der afviste det arki-
verede materiale som værdifuldt primærmateriale i moderne folkloristiske studier (Piø
1966, s. 28, 1971, s. 35). Piø er sandsynligvis også den primære ophavsmand til den meget
lignende udmelding i indledningen til værket Fabeldyr og sagnfolk som han var medfor-
fatter på (Holbek og Piø 1979, s. 24).

Folkloren som den var blevet indsamlet i det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede,
betragtede Piø som ‘kontekstløs’ fordi indsamlerne i lyset af deres historisk-typologiske
interesser (jf. ovenfor s. 17) kun skrev de isolerede, folkloristiske udtryk ned uden at tage
noter om fremføreren eller fremførelsen (Piø 1971, s. 35). Da Evald Tang Kristensens
gamle række af Danske Sagn blev genudgivet i et delvist fotografisk aftryk i 1980, gav
også Eske K. Mathiesen (1981, s. 142) det genoptrykte værk denne kritik med på vejen.

Hvad genren sagn angår, står særligt den ungarsk-amerikanske folklorist Linda Dégh
(1920–2014) fast på sin holdning til det arkiverede materiales uanvendelighed i forståel-
sen af sagnets funktion i almindelige menneskers liv. Hendes tanker om emnet samlede
og udgav hun i værket Legend and Belief (Dégh 2001). Men ikke alle var lige så kritiske
over for det arkiverede materiale.
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Bengt Holbek var i 1980’erne optaget af at analysere den danske eventyrtradition som
den tog sig ud i det 19. århundrede, og derfor insisterede han på at benytte det arkiverede
materiale. For alligevel at tage højde for folkloristikkens nye paradigmer argumenterede
han for i stedet “at forsøge at rekonstruere et synkront snit et sted i fortiden på grundlag
af tidens optegnelser kombineret med erfaringer fra vor egen tid” (Holbek 1981, s. 138).
Altså kan vi genskabe eventyrenes fremførte kontekst ved hjælp af sekundære kilder og
sammenholde materialet med de erfaringer som nyere studier af fremførelsessituationer
er nået frem til.

Med sin doktordisputats Interpretation of Fairy Tales (Holbek 1987) viser Holbek til
fulde metodens anvendelighed, og værket står som et internationalt vendepunkt, ikke
bare i studiet af eventyr, men for det videnskabelige arbejde med arkiveret folkloristisk
materiale generelt.

I denne redegør Holbek (ibid., 191 ff.) for de forskellige personer som eventyret kan
skabe betydning for. Holbeks metode viderebygger Timothy R. Tangherlini for sagnenes
vedkommende i sin Interpreting Legend (Tangherlini 1994). Også Tangherlini ønsker at
tolke sagnene med udgangspunkt i fortælleren og tilhøreren:

The question of meaning, then, is closely tied to individuals. Folkloric texts
do not have meaning on their own, but rather it is the teller and the lis-
tener who create meanings for themselves during and after the performa-
tive process. Later, in another figuration of this performative interaction,
the folklorist–through the analysis of archival material (written recordings,
sound recordings, film recordings, and so on)–engages in yet another pro-
cess in which meaning is produced.
(ibid., s. 30)

Lignende idéer er siden udviklet og beskrevet ikke bare af Tangherlini (2007; 2008; 2013),
men også af Terry Gunnell (2008; 2009), Ülo Valk (2008), Ulf Palmenfelt (1993; 2000) med
flere. Til en folkloristisk konference i 2013 var Gunnell initiativtager til et rundbords-
samtale der blev publiceret i det folkloristiske tidskrift Arv i hvilken en række folklo-
rister, herunder flere af de just nævnte forskere, diskuterer værdien og udnyttelsen af
de arkiverede sagn (Gunnell m.fl. 2013).

Metoden består i at vi så vidt muligt fører sagnet tilbage i den kontekst det oprindeligt
blev fortalt i. Det gælder både den umiddelbare kontekst (mikrokonteksten), altså selve
fremførelsessituationen i sammenspillet mellem informant og indsamler, og den større
kontekst (makrokonteksten) der handler om fortælleren som tænkende og følende men-
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neske der lever i en specifik tid i historien. Hvordan mikrokonteksten påvirker et sagns
form vil jeg vise med et eksempel fra den danske Afdeling for Navneforsknings arkiver.

Som jeg vil komme nærmere ind på nedenfor (s. 52), blev der i forbindelse med sted-
navneindsamlingen 1921–22 udsendt et kort, et fortrykt skema og en vejledning til op-
tegnelse af stednavne til de fleste lærere i Danmarks sogne. Vejledningen afsluttedes
med en opfordring om også at optegne hvis man havde bud på stednavnenes tolkning
eller kendte sagn om dette (Aakjær 1921, s. 11).

Lærer V. Bay fra Tislund Sogn i Sønderjylland var en af de mange lærere der reagerede
på Stednavneudvalgets henvendelse, og på det fortrykte skema har han opført en række
stednavne i Tislund Sogn.4 Men i skemaets højre kolonne har Bay også noteret nogle
bemærkninger der sigter til stednavnets tolkning. Både i forbindelse med stednavnet
Tullesmoseager og Tulshøjager noterer Bay den lidt kryptiske bemærkning: “Ridder Tule
Vogns” (se figur 2).

Figur 2: Udsnit af side 2 af lærer V. Bays indberetning til Stednavneudvalget (I 1923).
Ud for nummer 42 læses først udtaleformen “Tullesmoosager”, herefter skrift-
formen “Tullesmoseager”, og i kommentarfeltet i højre kolonne står der “Ridder
Tule Vogns”.

I forbindelse med folkevisen om Tule Vognsøn og Svend Grå (DgF, nr. 143), der hen-
lægges til en ikke nærmere lokaliseret Lunde Kirke, findes en prosaisk tradition blandet
med lærde spekulationer der knytter Tule Vognsøn og handlingen i visen til Tislund
Kirke, og Tule Vognsøn forbindes da med stednavnet Tullesmose i dette sogn (DgF, 3: s.
314–315).

Bay sigter utvivlsomt til denne tradition og skaber dermed en forbindelse mellem
stednavnene og visens Tule Vognsøn, og han antager at de belæste modtagere hos Sted-
navneudvalget er så godt bekendt med traditionen at de blot ved benævnelsen af “Ridder
Tule Vogns” forstår sammenhængen. Men er det rimeligt at karakterisere overleverin-
gen som et sagn?

4Navnet på optegneren fremgår ikke af selve indberetningen men er noteret i Stednavneudvalgets
protokol over indkomne indberetninger m.m. ved modtagelsen den 16. februar 1923 (ForDanSogn). Se
også Knudsen 1935b, s. 54.
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Ifølge William Labov (se videre s. 41 ff. nedenfor) er de fleste elementer i en narrativs
struktur valgfrie. Det eneste der skal være til stede i et givet udtryk for at karakterisere
det som en narrativ er to handlingssekvenser der tilsammen skaber en sekvens med
temporalitet, altså en fornemmelse af at tiden går (“I punched this boy/and he punched
me”, Labov 1972, s. 359–361, 370). I ovenstående eksempel finder vi ingen sådan kom-
bination af to handlingssekvenser. Sagt på en anden måde: Det sproglige udtryk citeret
ovenfor kan ikke karakteriseres som en narrativ i den labovske forstand.

Eksistensen af kortfattede, postulerende udtryk, om end ofte lidt længere end Bays
eksempel, har været bemærket, og bliver som oftest indordnet under den folkloristiske
genre sagn, hvilket jeg også tidligere har været inde på (Danielsen 2017b, s. 33–34). Fra
Tang Kristensens Danske sagn læses eksempelvis følgende:

Nordskov skal have ligget nede ved Løgum mose, og der findes nogle agre,
hvor bjælkerne til kirken skal have groet. Noget norden for er en mose, og
når vi grov törv der, fandt vi også træ derude.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: nr. 2031; Ane Poulsen, se nedenfor s. 215 ff.)

Axel Olrik (1864–1917) betegnede sådanne udtryk som sagnminder “der indeholder en
meddelelse om noget fortidigt, men ikke som sluttet handling (Eks.: at her har i gamle
dage stået en skov, at her har et menneske druknet sig)” (Olrik 1921, s. 35).

Olrik betragtede bogstaveligt talt disse udtryk som minder om mere narrativt udvik-
lede sagn der blot gennem overleveringen fra slægtsled til slægtsled var blev udvisket
til en sådan narrativløs form (ibid., s. 35–36). Her genkendes Olriks grundlæggende,
‘hyperorganiske’ tankegang – der falder i tråd med den historisk-geografiske metode
benævnt ovenfor – hvor han ser overleveringen af folkloristiske udtryk som en nær-
mest autonom proces der foregår uden påvirkning fra de mennesker der overleverer
dem.

Carl Wilhelm von Sydow var en af hovedfigurerne inden for udviklingen af sagnteori
i første halvdel af det 20. århundrede. Særligt ønskede von Sydow at redegøre for de
forskellige, mundtlige udtryksformer man i forskningen typisk underordnede genren
sagn.

Von Sydow første publikation “[o]m folkets sägner” blev trykt i den internordiske
serie Nordisk Kultur bind IX (von Sydow 1931a), men den internationalt bedst kendte
udgivelse er von Sydows udkast til en kategorisering af den prosaiske folkedigtning (von
Sydow 1934b), særligt da artiklen blev genudgivet i et festskrift på von Sydows 70-års
fødselsdag (von Sydow 1948 [1934]).
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Von Sydow introducerer blandt andet termernememorat og fabulat (von Sydow 1934b,
s. 261–262). Memorater er sagn fortalt i første person om en erindret hændelse, men hvis
memoratet bliver del af den lokale fortælletradition, bliver det til et fabulat, altså et sagn
fortalt i tredje person der måske nok i sin oprindelse bygger på en virkelig oplevelse,
men som igennem mange overleveringer fra person til person har udkrystalliseret sig
med fremhævelse af pointen i fokus (jf. Piø 1971, s. 76).

Men von Sydow introducerer også i samme artikel begrebet Chroniknotizen om netop
denne slags ‘narrativløse’ overleveringer der tager sig ud som rene postulater (von Sy-
dow 1934b, s. 261). Kun tre år senere udkommer hans terminologiske udkast til den
såkaldte dite (von Sydow 1937). Diter beskriver han som overleveringer der “ej är berät-
tande”, det vil sige uden narrativ substans (ibid., s. 217), og termen dite erstatter således
delvist termen Chroniknotizen (jf. ibid., s. 218).
Dite er dog term for en langt større gruppe overleveringer end han hidtil havde be-

skrevet, og von Sydow indordner disse i to overordnede kategorier:Assertivditer der blot
er rene postulater, og imperativditer som foreskriver hvad man skal gøre eller undgå
(ibid., s. 217). Som Olrik benævner også von Sydow (assertiv)ditens forhold til egentlige
narrativt udviklede sagn:

En och samma sak kan framställas än som blott och bart en assertivdit, än
som berättande sägen. Huruvida den utörliga sägnen utvecklats ur diten
eller uppstått oberoende av den, eller om diten uppkommit som ett slags
referat ur sägnen, kan därvid ej alltid med säkerhet avgöras.
(ibid., s. 218)

Jeg vil ikke her gå videre ind i von Sydows omfattende terminologiske apparat – længere
nede vender jeg tilbage til termen kausaldite (s. 58) – men diskussionen om disse udtryks
forhold til længere sagn er relevant at videreføre.

Om sagns formmæssige udtryk præsenterede Linda Dégh nogle vigtige observatio-
ner, blandt andet at formen af et sagn er meget variabel fordi sagnet typisk udspringer i
en konverserende kontekst uden tydelig adskillelse af fortæller og tilhører (Dégh 1965,
s. 85–86). Denne pointe gentager Tangherlini (1994, s. 7) og konkluderer: “the particular
performance context, including the other expressions performed during the same inter-
active setting, precipitates the emergence of the legend” (ibid., s. 8, med jævnførende
henvisninger).

Et interessant eksempel på en sådan kontekst giver Birgit Hertzberg Johnsen i sin un-
dersøgelse af en sagntradition fra bygden Leksvik i Nord-Trøndelag i Norge om soldaten
Anders Solli der skulle havet været offer for et brutalt ulvedrab i fortiden. Hun opdager
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at fordi traditionen er så almenkendt i lokalsamfundet, fortælles sagnet sjældent i sin
helhed: “Når bygdefolk snakker om Anders Solli, går det ut på å diskutere detaljer. Men
hvis det kommer fremmede til bygda kan sagnet fortelles i sin hele form” (B. H. Johnsen
1980, s. 167).

En sådan fremmed har Evald Tang Kristensen været når han første gang besøgte sine
informanter og spurgte ind til viser, eventyr, sagn og så videre, og informanterne har
efter bedste evne gengivet de traditioner de kendte til. Det ældre arkiverede materiale
fra det 19. til første halvdel af det 20. århundrede er nemlig sjældent indsamlet i en
levende dialog mellem flere mennesker – og endnu sjældnere nedskrevet som sådan –
men konteksten er ikke desto mindre afgørende for sagnets form.

Det arkiverede materiale er blevet til i den kommunikation der foregik mellem ind-
samler og informant. Hvis en tradition kommer til udtryk som en enkelt postulerende
bemærkning, en dite, afhænger det af hvad der gik forud og hvilke forudsætninger in-
formanten havde for at fortælle sit sagn: Hvad spurgte man informanten om? Hvordan
og med hvilken nøjagtighed blev sagnet skrevet ned? Hvor god en fortæller er infor-
manten? Osv.

Bays notat om “Ridder Tule Vogns” er egentlig så kortfattet at det dårligt ville falde
ind under von Sydows terminologiske apparat eftersom notatet ikke engang danner en
sætning. Men vi kan redegøre for mikrokontekstens påvirkning af sagnets form: I Bays
indberetning er indsamlingens bevæggrund (Stednavneudvalgets henvendelse og vej-
ledning), dens fysiske udformning (pladsen på det fortrykte skema) og forventningen
om modtagernes forudgående viden (visen og traditionen omkring Tule Vognsøn) afgø-
rende for udformningen af den optegnede sagnagtige bemærkning.

At Bays notat er et sagn, kan vi altså se af konteksten snarere end i den form sagnet
overleveredes i. Fra mikrokontekstens påvirkning af sagnets form, kan vi nu gå over til
at tale om makrokontekstens væsentlighed for at forstå sagnets nærmere betydning.

2.5 Makrokonteksten

Som en hjælp til at forstå betydningen af et sagn fra sagnfortællerens udgangspunkt,
kan vi kigge på hvad fortælleren i øvrigt har at berette. Tanken bag en sådan reper-
toireanalyse er egentlig gammel. Evald Tang Kristensen udgav i 1890 den lille bogMikkel
Skrædders Historier (Tang Kristensen 1890), om end han ikke gav en egentlig analyse af
repertoiret i henhold til informantens personlighed.

Tang Kristensens bog om Mikkel Skrædder var derimod blot en fremlæggelse af det
materiale Tang Kristensen havde indsamlet fra informanten, men Holbek og Piø (1979,
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s. 24–25) er tilsyneladende gået nærmere ind i Mikkels repertoire idet de bemærker at
han med få undtagelser aldrig bevæger sig geografisk mere end 25 km væk fra der hvor
han selv og hans tilhører boede. Med en fortællers repertoire kan man nemlig “så at sige
geografisk indkredse denne fortællers omverden” (Holbek og Piø 1979, s. 25). Videre går
de dog ikke i repertoireanalysen.

Gottfried Henssen (1889–1976) foretog en af de tidligste repertoireanalyser idet han
også gjorde rede for sin informants personlighed i sin fremlæggelse af fortælleren Egbert
Gerrits repertoire (Henssen 1951). Men repertoireanalysen som værktøj til at forstå sin
fortæller forbindes først og fremmest med den finske folklorist og antropolog Juha Pen-
tikäinen og hans undersøgelse af fortælleren Marina Takalos livshistorie med udgangs-
punkt i hendes mundtlige repertoire (Pentikäinen 1978). Således arbejder Pentikäinen
indgående med det fortællende individ:

In repertoire research individuals are examined as members of their cul-
tures, subcultures or microcultures, not as human types, some sort of modal
or ideal personalities, but as idiosyncratic representatives of their cultures.
(Pentikäinen 1976, s. 266)

Hvor Pentikäinen tog udgangspunkt i sit eget feltarbejde der bestod i 10 års gentagne
besøg hos Marina Takalo (ibid., s. 266), kan metoden også overføres til arkiveret materi-
ale. Et eksempel udgør Robin Gwyndafs studier at en walisisk fortællers repertoire med
udgangspunkt i 66 timers båndoptagelser samt feltnoter – alt sammen indsamlet af en
anden feltforsker (Gwyndaf 1976; 1981).

Da Evald Tang Kristensen indsamlede i Sønderjylland i tiden omkring 1900, var op-
tagelser svære og upraktiske at lave. I sine sidste leveår fik han dog optaget enkelte
informanters fremførelse af viser på fonograf (S. Nielsen 1993), men ingen sagn fra Søn-
derjylland er optaget på denne måde.

Til gengæld var Tang Kristensen fremragende til at skrive materialet ned, særligt
efter nogle års øvelse, og når han mødte sine informanter skrev han det folkloristiske
materiale “eksakt ned under beretternes nærvær” (P. O. Christiansen 2013, s. 128) i num-
mererede hæfter der siden er arkiveret hos Dansk Folkemindesamling (DFS 1929/016).
Af samme årsag repræsenterer den rækkefølge vi læser materialet i disse hæfter, stort
set også rækkefølgen informanten meddelte det.

Hertil noterede Tang Kristensen som minimum sin informants navn og hvor han
mødte vedkommende.5 Disse oplysninger kan bruges til at eftersøge informanterne i

5Senere, s. 123 ff., vil jeg komme nærmere ind på Tang Kristensens arbejdsmetoder.
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andre kilder, særligt folketællinger og kirkebøger (P. O. Christiansen 2013, s. 128; Hol-
bek 1987, s. 88–91). Metoden er den samme en slægtsforsker ville benytte. Dette er en
tidskrævende proces, men udbyttet er ofte rigt.

For Sønderjyllands vedkommende har Hans H. Worsøe skrevet en vejledning i al-
mindelig slægtsforskning (Worsøe 1984). De meget vekslende administrative forhold
i landsdelen giver nogle særlige problemstillinger for slægtsforskeren. Eksempelvis er
langt de fleste folketællinger foretaget i perioden hvor landsdelen var tysk (1864–1920),
gået tabt med undtagelse af en række folketællinger foretaget i købstæderne (ibid., s. 52).
Siden Worsøes bog er der dog sket en del med arkivaliernes tilgængelighed.

I dag er de danske folketællinger affotograferet og kan frit læses i faksimile på Sta-
tens Arkivers internetsite Arkivalieronline. Dele af folketællingerne er i øvrigt indtastet
ved hjælp af frivilligt arbejde på Rigsarkivets site Dansk Demografisk Database med
mulighed for at foretage systematiske søgninger på personnavne (DDDfolk). For Søn-
derjyllands vedkommende finder vi dog kun folketællingerne digitaliseret til og med
1860 og igen fra og med 1921. Just nævne købstadsfolketællinger fra tiden under tysk
herredømme ligger i dag i Landsarkivet i Åbenrå og må bestilles til gennemsyn på en af
Statens Arkivers læsesale.

Hvor folketællingerne afhænger af skiftende magtforhold i landsdelen, fortsatte præs-
terne ufortrødent med at føre kirkebøgerne i de slesvigske sogne. Disse er ligeledes
tilgængelige i faksimile på Arkivalieronline. Typisk findes kirkebogen i to eksemplarer:
Den såkaldte hovedministerialbog førtes af præsten selv, mens kontraministerialbogen
førtes af degnen der ordret afskrev præstens indføringer.

Ved læsevanskeligheder kan det altså betale sig at konsultere både hoved- og kontra-
ministerialbogen. Min erfaring er at kontraministerialbogen ofte er lettere at læse, både
fordi bøgerne ofte synes affotograferet i højere kvalitet, og fordi degnen gerne skriver ty-
deligere. I kirkebøgerne frem til 1920’erne veksler det i øvrigt meget fra præst til præst
om kirkebogen førtes på tysk eller dansk, og dette kan til tider øge problemerne i de
vekslende staveformer af personnavne (og eventuelt stednavne) man i forvejen finder i
kilderne fra den tid (Holbek 1987, s. 90).

Når jeg gengiver sagnfortællernes navne, er det altså altid en standardisering jeg fo-
retager efter bedste skøn. Eksempelvis kan jeg fremhæve Ane Poulsen som jeg vender
tilbage til senere (s. 205 ff.). Ane var siden 1848 gift med Jes Marcorsen, og begge bor
hele deres liv som del af gårdmandsstanden i Øster Løgum Sogn.

I både den tysksprogede indføring i kirkebogen ved hendes fødsel i 1810 (KM Øster
Løgum) og i den ligeledes tysksprogede folketælling 1845 (FT 1845 Øster Løgum) står
der ”Anna Paulsen”. I den dansksprogede folketælling 1860 skrives ”Anne f. [ɔ: født]

39



2 Sagn og landskab: De teoretiske og metodiske forudsætninger

Poulsen” (FT 1860 Øster Løgum). Hun er nu blevet gift hvorfor hendes pigenavn angi-
ves på denne måde. Tang Kristensen gengiver i 1894 hendes navn “Ane Povlsens” (DFS
1929/016, s. 6848a), altså med et genitivs-s. Endelig ved den tyske indføring i kirkebo-
gen om hendes død i 1902 skrives der “Ann Marcorsen geb. [ɔ: geborene] Paulsen” (KM
Øster Løgum). Dette bare for at vise nogle af de varianter man kan støde på.

De yderligere oplysninger i kilden, eksempelvis fødselsdato og/eller navne på den
nærmeste familie, vil dog medføre at der som oftest kan foretages en sikker identifika-
tion.

I mange sogne har Landsarkivet i Åbenrå i 1970’erne og frem udarbejdet registre
over en del sognes kirkebøger. Disse er ligeledes digitaliseret og kan tilgås i faksimile
på Arkivalieronline. På grund af de personfølsomme oplysninger stopper disse registre
dog altid 100 år før registret er udarbejdet: Er registret udarbejdet i eksempelvis 1974
kan vi altså kun finde kirkebogsoptegnelser registreret om personer til og med 1874.
Ofte kan vi da finde særligt de gamle sagnfortælleres dåbsdage, konfirmationsdage og
eventuelt bryllupsdage og således komme hurtigere til disse oplysninger.

Dog må vi altid ind i kirkebogen og se hvad præsten faktisk skrev: Mange gange
angav han en del ekstra oplysninger end minimumskravene for kirkebogsindføringen
fordrede, og vi kan således være heldige at finde nogle interessante oplysninger om
sagnfortælleren og dennes nærmeste slægtninge. I kirkebogen har jeg særligt fundet
oplysninger i forbindelse med dåb (og dermed fødselsdato), konfirmation, ægteskab og
begravelse (og dødsdato). Særligt indføringen om informantens begravelse kan inde-
holde vigtige oplysninger om fødselsdato, ægtefælle(r) og børn (arvinger) (Worsøe 1984,
s. 44).

Endelig skal nævnes en tredje kilde der har vist sig relevant for arbejdet med sagn-
fortællerne i nærværende ph.d.-projekt. I Slesvig blev der fra 1. oktober 1874 indført et
personregister der skulle registrere alle fødte, ægteviede og døde inden for personregi-
sterdistrikter der stort set svarer til sogneinddelingen (ibid., s. 34). For Tang Kristensens
sønderjyske informanters vedkommende, er dødsregistrene ofte relevante (tit er de fødte
og evt. gift før 1874). Her får man eksempelvis oplysninger om personens sidste bopæl
(ibid., s. 36). En affotografering af disse er ligeledes at finde på Arkivalieronline.

Somme tider er eftersøgningen i disse personalhistoriske kilder dog forgæves. Har
en person et almindeligt navn, og kan vedkommende ikke genfindes med sikkerhed i
en folketælling eller i det sogn Tang Kristensen møder informanten, går sporet somme
tider tabt. Som Bengt Holbek (1987, s. 132) er det heller ikke lykkedes mig at genfinde
sagn- og eventyrfortæller Cæcilie i kirkebøger og folketællinger. Hvor hun blev af efter
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Tang Kristensen mødte hende i Sjellerup Skov den septemberdag i 1894, er derfor endnu
uvist.

2.6 Sagnfortællerens narrative valg og sagnets betydning

Den nærmere inddragelse af de kontekstuelle oplysninger i analysen af sagnet, kan med
fordel beskrives i forbindelse med de valg sagnfortælleren træffer i løbet af sit sagn. Hvor
foregår handlingen? Hvilke karakterer er med, og hvordan interagerer de? Hvad sker
der, og i hvilken rækkefølge? Hvilke traditionsdominanter inddrages, og hvordan bruger
sagnfortælleren dem?

William Labov og Joshua Waletzky præsenterede for første gang deres model for en
narrativs struktur på skrift i 1967 (Labov og Waletzky 1967). I stedet for, som forskningen
hidtil havde gjort, at fokusere på de mere narrativt komplekse genrer (myter, eventyr,
sagn med flere), tog Labov og Waletzky udgangspunkt i narrativer om personlige ople-
velser. Narrativerne indsamlede de ved at stille spørgsmålet “Har du nogensinde været
tæt på at dø?”, eventuelt efterfulgt af et “Hvad skete der?” (ibid., s. 12–14).

Labov har sidenhen videreudviklet modellen (især Labov 1972, s. 362–375 og Labov
2010). Ifølge Labov kan en narrativ bestå af op til seks elementer der fungerer som svar
på nogle underliggende spørgsmål som jeg her har oversat efter Labov (1972, s. 363,
370), ligesom de danske termer i parentes er foreslået af Erik Møller (1993, s. 148) der
dog ikke arbejder med femte element hvorfor oversættelsen her er min:

1. Abstract (Indleder). Hvad handlede det om?
2. Orientation (Orientering). Hvem, hvornår, hvad, hvor?
3. Complicating action (Handlingssekvens). Hvad skete der så?
4. Evaluation (Evaluering). Nå, og hvad så? [Hvorfor er narrativen relevant at bruge

tid på?]
5. Result or resolution (Resultat eller løsning). Hvad skete der til sidst?
6. Coda (Afslutter). [Elementet signalerer at spørgsmålene 4 og 5 ikke længere er

relevante (Labov 1972, s. 370)]

Wilhelm F.H. Nicolaisen (1987) genoptager Labovs model i sit forsøg på at beskrive den
lingvistiske struktur i den folkloristiske genre sagn. Hvor Labov tog udgangspunkt i
narrativer fortalt i første person, overfører Nicolaisen elementerne til sagn fortalt i tredje
person, særligt med fokus på samtidssagn (“contemporary legends”) fra 1970’ernes USA.
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I forlængelse af Nicolaisen skal også nævnes L. Christensen og R. Z. Christensen (2001)
der fører Labovs model over på moderne danske sagn.6

Hvad Labovs model særligt lærer os er hvordan en fremførelse af et sagn kan ses
som et håndværk hvor sagnfortælleren aktivt træffer en række valg i løbet af sin fortæl-
ling. Valgene er ingenlunde tilfældige men beror på den unikke kontekst sagnet fortal-
tes i, både selve fortællesituationen (mikrokonteksten) og sagnfortællerens opfattelse af
den politiske, økonomiske og sociale verden (makrokonteksten) hun lever i (Tangherlini
2007, s. 10).

Disse valg er altså interessante fordi de spejler det samfund og det landskab sagn-
fortælleren lever i, og hun afslører sin egen ideologiske stillingtagen til disse ting (jf.
ibid.). Hermed må det ikke forstås sådan at valgene altid er en bevidst kommentar på
samfundet. Teoretisk set kan valgene både være bevidste og ubevidste.

Ovenfor viste jeg hvordan det sted Cæcilie lader handlingen i sit sagn foregå, i sig
selv viser noget om hendes forestilling om skoven som et farligt sted hvor røveren bor.
Vi lærer altså allerede i sagnets orientering noget om Cæcilies forhold til skoven som
konceptuelt landskab.

Som handlingssekvenser i sagnet inddrager Cæcilie traditionsdominanten om den
røvede pige som jeg nævnte ovenfor. Hvor pigen i andre lignende sagn bliver røvet ved
magt, lader Cæcilie Ida frivilligt tage med Krakelund hjem fordi han påstår at være et
godt parti (“for han sagde hun | kunde blive godt gift med ham”). Hans smukke hus i
skoven, som Cæcilie i sagnets orientering præsenterede, vidner da også umiddelbart om
en mand der kan forsørge Ida. Dette valg siger også noget om Cæcilie.

Cæcilie fremstiller nemlig Ida som en pige der forsøger at leve op til sin forpligtelse
til at lade sig gifte med en mand der kan matche eller forbedre hendes og dermed slæg-
tens stand og anseelse. Sådan har en kvindes rolle generelt været tænkt i sagnfortæller
Cæcilies opvækst i 1800-tallets rurale Slesvig (jf. Kofod 2010, s. 66–68, om fornuftsæg-
teskaber i bondesamfundet), og for Cæcilie har røverens garantier om at være et godt
parti været en helt rimelig grund til at Ida lader sig udsætte for den trussel som røveren
viser sig at udgøre.

Havde Cæcilie ladet Ida tage med røveren hjem uden nogen forklaring, havde hun
i stedet fremstået løsagtig. Cæcilie vælger derfor at afvæbne denne forestilling om Ida
fordi Cæcilie ønsker at fremstille Ida som en artig og uskyldig pige, en slags forbilledlig
idealkarakter.

6L. Christensen og R. Z. Christensen (2001) benytter termen vandrehistorie der i min optik er overflødig
fordi jeg finder termen sagn fuldt ud dækkende. Diskussionen vender jeg kortfattet tilbage til om lidt
i opsamlingen s. 44 ff.
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Netop traditionsdominanter er heller ikke betydningsløse, tilfældige elementer for
sagnfortælleren. Tværtimod må vi forvente at selv om en traditionsdominant kan gen-
kendes på tværs af europæiske sagnsamlinger og andre narrative genrer, er det stadig
relevant at kigge på hvordan netop denne sagnfortæller bruger motivet, og hvilken re-
levans motivet har for sagnfortælleren. Således tilpasser Cæcilie traditionsdominanten
om den røvede pige til det sagn hun ønsker at fortælle.

Ida er ingenlunde løsagtig, hun er derimod på det groveste blevet bedraget: Ved at
gennemrode sin kommende mands hus opdager hun hvordan han er kommet til sine
goder: Han er røver. En sådan person er ikke et godt parti for Ida. Røveren er en ude-
frakommende trussel der ikke hører til i det samfund Ida kommer fra. Hvor Ida før var
med på ideen om at gifte sig med røveren, kan hun nu slet ikke acceptere hans ægte-
skabelige tilnærmelser, og hun vil slet ikke miste sin uskyld til en sådan person (“hun
vilde | ikke sove i en Røvers Arm”).

Da røveren prøver at tage hende i sine arme – hvilket kunne læses som en underspillet
beskrivelse af et voldtægtsforsøg – vælger hun derfor at begå selvmord ved at hoppe ud
af vinduet. Efter denne handling udbryder røveren: “I du skjønne Ida vilde | du ikke sove
i mine Arme, du vilde | hellere slaa dig ihjel”. For Ida er uskylden vigtigere end livet!

Hvornår sagnets handling foregår, fremgår ikke tydeligt (“i sin | Tid”, fortæller Cæ-
cilie indledningsvis), men det er egentlig også underordnet. Sagnet spejler nemlig den
morale som sagnfortælleren og kvinden Cæcilie (og indirekte også hendes datter fra
hvem sagnet stammer) er underlagt i det rurale samfund og den tid som hun selv er op-
vokset i. Idas handlinger er et billede på de trusler en kvinde skal forsøge at navigere
uden om, og et stærkt ideologisk forslag til løsningen når risikoen for at miste sin uskyld
til en forkert mand alligevel opstår: Det er bedre at begå selvmord, end at bringe skam
over sig selv og sin slægt.

Hvis vi ikke allerede vidste at Cæcilie tager afstand fra røveren, der efter Idas død blot
tager på røvertogt i skoven igen, bliver det helt tydeligt da hun lader sagnets resultat (re-
solution) bestå af motivet om det altødelæggende tordenvejr der som en guddommelig
straf udsletter både røverens hus og den skov som røveren gjorde usikker. For Cæci-
lie er straffen en rimelig konsekvens for røverens opførsel, og det spejler vel Cæcilies
fornemmelse for retfærdighed.

Det navneforklarende element fungerer delvist som sagnets afsluer. Afslutterens
funktion er nemlig, som termen jo vidner om, at afslutte sagnet. En sådan afslutning
kan blandt andet ske ved at fortælleren bringer sin narrativ op til det øjeblik hvor for-
tællesituationen udspiller sig (Labov 1972, s. 365).
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Netop dette gør Cæcilie delvist i sit sagn i det grammatiske tempusskifte i de sidste
sætninger: “Da slog Tor|denen ned og Huset brændte og der | kom et stort Skybrud med
Regn og | der blev en stor Sø hvor Huset hav|de staaet og den Sø kaldes endnu Kragelund
Sø og ligger bag ved Ban|ken. Skov og Træer sank”. Det navneforklarende element, og
det faktum at der stadig ligger en sø på stedet, bringer narrativen op til det tidspunkt
hvor Cæcilie sidder over for Tang Kristensen den dag i september 1894.

Men egentlig afslutter disse sætninger alligevel ikke rigtig sagnet, for Tang Kristensen
har noteret som den allersidste bemærkning at “Skov og Træer sank”. At også skoven
forsvandt i forbindelse med skybruddet, hørte vel bedst hjemme som del af sagnets re-
sultat om skybruddet der udslettede huset, men i øjeblikket glemte Cæcilie at nævne
det.

Senere vil jeg vise hvordan stednavneforklarende elementer fungerer som stedfæster
for sagnet inden for rammerne af den troværdighedsskabende retorik man generelt fin-
der i sagn (s. 87 ff.).

2.7 Opsamling og diskussion: Sagn til alle tider

I moderne dansk benyttes substantivet sagn i almindelig skriftsprog om en “kort mundt-
lig (og senere nedskrevet) beretning om en begivenhed som siges at have fundet sted en-
gang” (DDO, sagn). Charlotte S.H. Jensen beskriver på lignende måde iDen Store Danske
Encyklopædi: “I vore dage har begrebet sagn fået et præg af usandfærdighed og beteg-
ner i daglig tale en beretning fra tidligere tider, som man ikke ganske kan fæste lid til”
(Jensen 2011).

Sikkert blandt andet af denne årsag synes der blandt lægmand at være en modvilje
mod termen sagn om den slags fortællinger der florerer mellem mennesker i det mor-
derne samfund, og som vi netop ofte opfatter som ganske sandfærdige. Der opstår det
paradoks at når vi kategoriserer noget som et sagn, opfattes det i daglig tale som om vi
afviser narrativens troværdighed (jf. af Klintberg 1990, s. 118).

På dansk høres og læses hyppigt termen vandrehistorie benyttet om moderne sagn-
agtige narrativer, både i almindelig sprogbrug (DDO, vandrehistorie; af Klintberg 1990,
s. 119) og i den meget sporadisk forekommende nyere dansksprogede forskning i gen-
ren (L. Christensen og R. Z. Christensen 2001, s. 11–13; Jensen 2011). Således er termen
sagn på dansk ladt i stikken som et ord der kun passer på sådan noget materiale man læ-
ser i Tang Kristensens to værker af Danske sagn: Noget der tilhører gamle dages rurale
samfund, og som vi oplever som usandt.
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Jeg vil dog ajourføre det danske ord sagn i overensstemmelse med Tangherlinis defi-
nition af den engelske term legend (Tangherlini 1990, 1994, s. 3–22, og 2013, s. 175–186).
I sin afhandling udgivet i 1994 formulerer Tangherlini således følgende definition for
genren:

Legend, typically, is a traditional, (mono)episodic, highly ecotypified, lo-
calized and historicized narrative of past events told as believable in a con-
versational mode. Psychologically, legend is a symbolic representation of
folk belief and reflects the collective experiences and values of the group to
whose tradition it belongs.
(Tangherlini 1994, s. 22; fed skrift ophævet)

Et sagn betragter jeg derfor som et unikt udtryk der fremførtes i et unikt øjeblik som del
af en samtale, eksempelvis da Cæcilie fortalte sit sagn for Tang Kristensen i Sjellerup
Skov på Als den dag sent i september i 1894. Således ønsker jeg at holde genren sagn
ude fra den mere løst definerede (sagn)tradition som den kan komme til udtryk i form af
genkommende motiver og typer på tværs af større eller mindre afgrænsede geografiske
områder. Disse sidste benævnte jeg som traditionsdominanter.

I nærværende projekt kommer jeg ikke til at arbejde med nutidssagn men derimod
med sagn som de fortaltes af dansktalende nordslesvigere omkring 1900. Derfor kunne
jeg måske være ligeglad med genren sagns ajourføring med moderne narrativer. Når jeg
alligevel kommer ind på emnet, er det fordi diskussionen gemmer på en meget vigtig
erkendelse: Den fattige, ældre husmandskone Cæcilie havde i 1894 nogle andre livsbe-
tingelser, interesser, erfaringer, ideologier og så videre end jeg selv har i det samfund jeg
lever i, og derfor tager hendes sagn sig også forskelligt ud fra de sagn jeg selv fortæller
eller med interesse lytter til i dag.

Sagnene jeg arbejder med i dette ph.d.-projekt, repræsenterer et specifikt kulturelt
segment, en samfundsgruppe og en tid der adskiller sig fra mit eget liv og den tid jeg
selv er opvokset i. For at forstå hvilken betydning disse sagn har haft for fortæller og
dennes potentielle tilhører, bliver jeg derfor nødt til at tilbageføre sagnene til den unikke
mikro- og makrokontekst de var del af. Derfor må jeg lære informanten at kende og
placere personen i den tid og det miljø vedkommende levede i, og jeg må rekonstru-
ere fortælleomstændighederne for at forstå hvorfor lige netop dét sagn var relevant at
fortælle på netop dén måde på dét tidspunkt.

Mine muligheder for at føre sagnet tilbage til sin oprindelige kontekst er heldigvis
gode: Ved hjælp af Tang Kristensens noter, kirkebøger, folketællinger og andre tilgæn-
gelige arkivalier, kan jeg tegne et groft billede af sagnfortællerens livsvilkår, og ved
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hjælp af sagnfortællerens øvrige folkloristiske udtryk, fortællerens repertoire, kan jeg
lære noget om informantens narrative stil, interesser, frygt, drømme, virkelighedsop-
fattelse med mere.

De forskellige data om sagnfortælleren kan jeg med fordel visualisere på et kort der
sammen med de lokaliteter der nævnes i sagnet, giver et overordnet billede af sagnfor-
tællerens geografiske, topografiske og administrative virkelighed.

Med udgangspunkt i historisk litteratur kan jeg sætte fortælleren og dennes sagn i
relation til det samfund vedkommende levede i. Hvilke oplysninger der bliver særligt
relevante at inddrage, må afgøres i henhold til de sagn jeg analyserer. Således vil jeg
altså ikke fokusere på at be- eller afkræfte sagnets historiske ‘virkelighed’.

Hertil kan jeg ved at tage udgangspunkt i Tang Kristensens primære feltnoter og ge-
nerel viden om hans indsamlingspraksis nærme mig den faktiske fortællesituation Tang
Kristensen og informanten befandt sig i. Jeg kender igennem feltnoterne den fortalte
rækkefølge af sagnene og den rækkefølge de enkelte elementer i det enkelte sagn blev
præsenteret i. Af Tang Kristensens rettelser og tilføjelser kan jeg endda somme tider
fornemme hvad der er foregået i øjeblikket, eksempelvis hvordan sagnfortælleren retter
sig selv.

Naturligvis har metoden også sine begrænsninger: Jeg kan aldrig genskabe alle detal-
jer i fortællesituationen og om mennesket der fortalte, eftersom jeg kun kan lære mine
informanter at kende ud fra de data der er overleveret om dem, og hvad der er tilgænge-
ligt for mig. I Tang Kristensens feltnoter er der heller ingen oplysninger om fortællerens
nærmere fortællemåde: Gestikulationer, varierende stemmeføring, ansigtsudtryk osv.

Disse problemstillinger vil dog altid være en forudsætning når man arbejder med
empiri man ønsker at analysere i sin oprindelige kontekst: Det helt unikke øjeblik er for
evigt tabt, og jeg kan kun gøre mit bedste med det jeg har, for at genoplive øjeblikket.

Fordelen ved at benytte det ældre, arkiverede materiale er at jeg ikke behøver bekymre
mig om at bryde persondataloven eller støde levende informanter eller deres pårørende
ved at fremdrage og skrive om personfølsomme data og nævne personerne ved deres
rigtige navne. Alle Tang Kristensens informanter er for længst døde, og oplysningerne
om disse personer ligger i dag til fri gennemsyn i forskellige arkivsamlinger, og me-
get af det, eksempelvis kirkebøger og folketællinger, ligger tilmed frit tilgængeligt på
internettet. Det eneste jeg skal gøre, er at samle informationerne og formidle dem.

Jeg vil ikke opstille en fast model for analysen af et sagn med en eller anden form
for tjekliste. I et ph.d.-projekt der tager udgangspunkt i et sagnelement snarere end en
sagntype, er de enkelte sagn med stednavneforklarende elementer utroligt forskellige i
indhold og form. Hvert sagn må derfor analyseres helt på sine egne vilkår.
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Jeg vil derfor kun tage udgangspunk i tre grundantagelser: 1) Fortælleren lægger be-
tydning i sit sagn. 2) Betydningen kan findes ved at redegøre for de narrative valg for-
tælleren træffer fordi disse valg spejler det samfund fortælleren er del af. 3) Derfor bør
sagnet analyseres i nær relation til sagnfortællerens person, fremførelseskonteksten og
det samfund sagnfortælleren kommer fra og lever i.

Først vil jeg dog redegøre for og diskutere rimeligheden i hvad der allerede er sagt
om fænomenet hvor stednavne forklares i sagn.
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3 Forskningshistorien eller manglen på
samme

Før jeg afleverede mit speciale (Danielsen 2013), der siden i revideret form er udkommet
som en bog (Danielsen 2017b), har emnet om sagn og stednavnes relation aldrig været
underkastet større systematiske undersøgelser. I afhandlingen redegjorde jeg indled-
ningsvis (ibid., s. 12–18) for de tendenser som jeg fandt i den danske folkloristik og
stednavneforskning med inddragelse af nogle udenlandske forskningsbidrag.

I den danske folkloristik er emnet blot flygtigt nævnt (ibid., s. 13–14). I stednavne-
forskningen inddrages sagn sporadisk i tolkningen af stednavnene hvilket jeg viste med
eksempler fra grundforskningsværket Danmarks Stednavne (DS) der siden 1922 har væ-
ret under udgivelse.

Særligt i det første bind over Samsøs stednavne (DS, bd. 1) inddrages sagnene fordi
de indeholder historiske kildeformer til eksempelvis naturnavne der typisk er dårligt
overleverede i stednavneforskerens mere traditionelle kilder som middelalderdiplomer.
Andre gange inddrages en sagnagtig bemærkning i selve tolkningen af stednavnene som
en slags bekræftelse af den etymologiske tolkning (Danielsen 2017b, s. 14–15).

I forlængelse af sidstnævnte fandt jeg også eksempler i Danmarks Stednavne på at
stednavneforskeren simpelthen overser at en given meddelelse tilhører genren sagn, og
derfor uheldigvis kommer til at fremstille mundtligt overleverede, sagnagtige bemærk-
ninger som objektiv virkelighed (ibid., s. 16–18).

I dette kapitel vil jeg gå mere i dybden med forskningshistorien – eller manglen på
samme. Uden nogen tydelig kontinuitet i forskningen er fænomenet hvor stednavnefor-
klaring optræder i sagn og sagnagtige bemærkninger, alligevel dukket op i både folk-
loristiske og onomastiske sammenhænge. Fænomenet er sat ind i en række forskellige
diskurser, som bolde der er kastet op i luften, men hvor kun enkelte er grebet igen.

3.1 Fra folkemindeforskning til stednavneforskning

Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet har en mængde arkiver der
er ordnet efter det topografiske nummersystem. Systemet blev, som nævnt ovenfor
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(s. 22 f.), opfundet og introduceret af Dansk Folkemindesamling (1911), og den danske
navneforsknings stadige brug af dette system udgør det tydeligste levn af det nære sam-
arbejde der var mellem folkloristikken og stednavneforskningen i 1900-tallets første år-
tier. Den senest reviderede udgave af nummersystemet er faktisk foretaget i det tidligere
Institut for Navneforsknings regi i 1999, dog kun udgivet som et lokalt arbejdsværktøj
der er tilgængelig ved besøg på afdelingen (Nissen Knudsen og Gammeltoft 1999).

Stednavne er jo også en slags folkeminder, og ligesom man observerede hvordan de
gamle viser, eventyr, sagn med videre stod til at lide deres endeligt på grund af industri-
aliseringen og den almene uddannelse, så man også at mange af de lokale stednavne var
ved at uddø sammen med den ældste generation fra det traditionelle, rurale samfund.

Dansk Folkemindesamling blev stiftet i 1904 på initiativ af Axel Olrik, H.F. Feilberg
og H.O. Lange (1863–1943) med det formål at på ét sted samle de store mængder af
folkeminder der var tilvejebragt i løbet af det 19. århundrede, blandt andet af Svend
Grundtvig og Evald Tang Kristensen, sammen med det materiale der i fremtiden måtte
blive indsamlet. Fra 1905 blev Olrik samlingens forstander (Koudal 2004, s. 15–27; jf.
Boberg 1953, s. 191).

Fra begyndelsen havde folkemindesamlingen i samarbejde med blandt andre sprogfors-
keren Marius Kristensen (1869–1941), der var lærer på Askov Højskole i Jylland, også
haft fokus på stednavnene, særligt den slags navne på marker, enge, høje, moser osv. der
stadig huskedes af gamle mennesker, og som ikke var overleveret på skrift andetsteds
(jf. Knudsen 1935b, s. 29, og Olrik 1908a, s. 15–16).

I anden årgang af tidsskriftet Danske Studier (1905), der var redigeret af Olrik og Kris-
tensen, kunne man læse et opråb fra Kristensen både om behovet for en fælles retskriv-
ning af stednavne i Danmark, og vigtigheden af at få igangsat en indsamling af vang-
og marknavne inden denne ‘folkeskat’ ville lide sin undergang (Kristensen 1905).

I folkemindesamlingens regi udførtes nogle forsøg på en sådan indsamling af sted-
navne. Et eksempel er en indsamling som folkeminde- og sprogforskeren Henrik Ussing
(1877–1946) foretog i sin fødeegn Erritsø Sogn, og som også findes trykt i just nævnte
årgang af Danske Studier. Side om side med stednavnenes udtaleformer og tolknings-
forslag finder man sagn og andre traditioner gengivet (Ussing 1905).

Eksemplerne på sagn er flere, og her vil jeg kun citere to eksempler hvor jeg har
erstattet tekstens oprindelige lydskriftformer af stednavnene med skriftformer i skarp
parentes:

Frem mellem Skiddenkær og Mosen strækker sig [Kornetbanken], der efter
Sigende har sit Navn af en „Kornet“, som under Svenskekrigen faldt i en
Duel her.

50



3.1 Fra folkemindeforskning til stednavneforskning

[…]
En Bakke, der er blevet brugt som Rettersted, har faaet Navn efter en der
henrettet Forbryder (siges der) og kaldes [Markusbanke.]
(ibid., s. 159)

Det er ganske uklart hvad Ussing ønsker at sige med disse traditioner. Tænker han dem
som historisk troværdige kilder, gengiver han dem som antikvariske kuriosa, eller har
han helt andre hensigter?

Sandsynligvis har Ussing slet ikke taget stilling til det: Her fremlægger han blot alle
de oplysninger som han har indsamlet, til hvilke han uden tydelig adskillelse føjer sine
egne erindringer og strøtanker om stednavnenes mulige tolkninger i sin fødeegn. I det
folkloristiske regi den danske stednavneforskning på dette tidlige tidspunkt befandt sig
i, var det naturligt også at have fokus på informanternes fortællinger i indsamlingen.

I 1908 blev foreningen Danmarks Folkeminder stiftet, blandt andet af Axel Olrik, som
en slags støtteforening til Dansk Folkemindesamling. Foreningen skulle nemlig danne
ramme om indsamling af folkeminder med stedlig bistand, ligesom der i foreningens regi
blev oprettet en skriftserie (Boberg 1953, s. 191). Allerede i første nummer af skriftserien
anmodede Marius Kristensen foreningens medlemmer om at foretage systematisk ind-
samling af stednavne, og hertil gav han en mere teknisk vejledning til hvordan denne
indsamling nærmere bestemt kunne udføres (Kristensen 1908).

Vejledningen var udarbejdet på baggrund af de forsøg som Dansk Folkemindesamling
forinden havde ladet udføre (ibid., s. 80) og var mestendels en vejledning i optegnelsen
af selve stednavnenes udtale- og skriftformer med lokalisering på kort samt råd til op-
søgning af informanter og interviewteknik (ibid., s. 80–96). Men indledningsvis peger
Kristensen på de sagn og den overtro der ofte findes knyttet til bestemte steder, “eller
man ved endnu, hvorfor et sted skal have fået sit navn” (ibid., s. 79). Afslutningsvis op-
fordrer han til som tillæg at notere og nedskrive diverse oplysninger man måtte støde
på i indsamlingen, herunder de sagn der knytter sig til navnet (ibid., s. 96).

I tiden efter Kristensens vejledning var at læse i foreningen Danmarks Folkeminders
skriftserie, viste det sig dog hurtigt at Dansk Folkemindesamling ikke magtede opgaven
også at varetage stednavnesagen (Knudsen 1935b, s. 9, 29). Axel Olrik tog derfor initiativ
til at afholde et møde om mulighederne for at nedsætte et egentligt udvalg der med
økonomisk støtte fra staten skulle fokusere på stednavnene (ibid., s. 9).

Efter møder, ansøgninger og forhandlinger blev Stednavneudvalget formelt nedsat
under Kultusministeriet i 1910. Nedsættelsen proklameredes i Danske Studier året efter,
både med en plan for det praktiske arbejde i fastsættelsen af stednavnenes stavning og
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perspektiverne for det videnskabelige arbejde med stednavnenes tolkninger (Kristensen
og Olrik 1911).

Hertil var der i tidsskriftets indholdsfortegnelse tilføjet den selvstændige emneover-
skrift “Navneforskning”. Selvom Stednavneudvalget først begyndte at modtage økono-
misk støtte fra staten i finansåret 1912–13, var navneforskningen nu for alvor skudt i
gang som et selvstændigt fag i Danmark.1

I 1921–22 blev der på initiativ af kursusleder og cand.phil. Johannes Schrøder for
alvor sat gang i stednavneindsamlingen med stedlig bistand i de danske sogne (Knudsen
1935b, s. 29–31). Formålet var at indsamle lyd- og skriftformer af de ‘små stednavne’ (ɔ:
marknavne eller naturnavne) der stadig levede i mands minde men som snart kunne blive
glemt (ibid., s. 30). Således blev der sendt en forespørgsel ud til landets førstelærer i de
danske sogne. Disse modtog et kort over deres eget sogn, et fortrykt skema i folioformat
til selve optegnelsen og en vejledning til optegnelsen skrevet af Svend Aakjær (ibid.).

Aakjærs kun 12 sider lange vejledning var, som Kristensens vejledning i 1908, primært
en guide i optegnelsen af stednavnenes udtaleformer, praksis for lokaliseringen på de
medsendte kort og nogle råd til at finde egnede informanter (Aakjær 1921). Men ligesom
Kristensen opfordrede også Aakjær afslutningsvis til at optegne yderligere oplysninger
(jf. Danielsen 2017b, s. 16):

Paa Tillægsblade kan man maaske give yderligere Oplysninger om Ste-
det, Forslag til Navnets Tolkning, Meddelelser om Gaardes tidligere Plads,
Stedsagn og folkelige Forklaringer af, hvorfor Stedet hedder saaledes, eller
andre Oplysninger, som man mener er af Interesse for Byens og Stedets Hi-
storie eller for Navnets Tolkning. Giv hellere for mange Oplysninger end
for faa og anfør hellere tre, fire Muligheder for Navnets Fortolkning end
een, da den som er godt inde i Egnens Maal maaske lettere kan danne sig
nogen Mening om, hvad Navnet kan komme af end en fremmed og derfor
lettere overskue de forskellige Tolkningsmuligheder.
(Aakjær 1921, s. 11; oprindelige kursiveringer er ophævet)

Vi får altså her et praj om det udnyttelsespotentiale Aakjær mente denne slags ekstra
oplysninger kunne have: En lokal, dialektkyndig person har måske bedre mulighed for
at vide hvilken tolkning af et givet stednavn der er holdbar. Et eksempel på en dansk
stednavneindberetning fra denne tid var jeg netop inde på tidligere (s. 34 ff.).

1Se Knudsen (1935b, s. 9–13) og Kristensen (1913) for yderligere detaljer omkring Stednavneudvalgets
nedsættelse.
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Ud over vejledningen skrevet af Kristensen (1908), kunne Aakjær også være inspireret
af norske Magnus Olsen (1878–1963) der i sin vejledning “[o]m optegnelse av stedsnavne
og andre sprogminder” året før i det norske tidsskrift Maal og minne opfordrede til at
optegne den mundtlige overlevering (M. Olsen 1920, s. 15). Ligeså gjorde Jöran Sahlgren
(1884–1971) med en enkelte sætning i den svenske vejledning til stednavneoptegnelse
der første gang udkom i 1920 (Sahlgren 1929 [1920], s. 5).

I den lille bog Stednavne og kulturhistorie udgivet i 1966 for Dansk historisk fælles-
forening nævner også den danske stednavneforsker Kristian Hald (1904–1985) stednav-
neindsamlingen, og han opfordrer her også til videre indsamling – også af navneforkla-
rende sagn og traditioner (Hald 1966, s. 87). Men ud over Aakjærs bemærkning fra 1921
er det nærmere udnyttelsespotentiale af sagnene i stednavneforskningen dog omgivet
af tavshed. For at forstå hvilket potentiale man så i sagnene, må vi kort vende tilbage til
sagnforskningens begyndelse.

I indledningen til nærværende afhandling nævnte jeg hvordan brødrene Grimm så
sagnet som historisk. Gennem det 19. til langt ind i det 20. århundrede blev den gene-
relle strømning i sagnforskningen derfor at sagnene havde et udnyttelsespotentiale som
historisk kilde, idet man, som Tangherlini formulerer det, forsøgte at skrælle sagnenes
historiske kerne ud af sin traditionelle indpakning (Tangherlini 1994, s. 13; jf. Zachris-
son 1997, s. 90). Her skal vi utvivlsomt finde en vigtig årsag til stednavneforskningens
tidlige interesse for sagn.

Både folkemindeforskeren Axel Olrik og historikeren Kristian Erslev (1852–1930), der
begge fra begyndelsen var medlem af Stednavneudvalget (Knudsen 1935b, s. 16), havde
redegjort for metoder til at finde ind til sagnenes historiske kerner (Erslev 1892, s. 24–25,
1987 [1926], s. 63–69; Olrik 1921, s. 124–127). Stadig iHåndbog for danske lokalhistorikere
fra perioden 1952–1956 gjorde Hans Ellekilde (1891–1966) opmærksom på sagnenes
store topografiske og personalhistoriske kildeværdi (Ellekilde 1952–1956).

Som eksempler kan fremhæves to bemærkelsesværdige artikler på sagns inddragelse i
tolkningen af et stednavn, begge skrevet af Gunnar Knudsen (1886–1952). I første artikel
tager Knudsen (1929) et sagn om oprindelsen til stednavnet Ondaen under behandling.
Sagnet vil jeg her citere i Knudsens parafrase:

Der boede engang en Mand og en Kone paa det Sted, der nu hedder Ondaf-
ten, hvor de havde en bitte Snapskro. De havde en Søn, der rejste til Ame-
rika, og de hørte ikke fra ham i mange Aar. Da han endelig kom tilbage,
vilde han overraske sine Forældre ved at komme uventet, og han red først
hen paa Nabo-Kroen og fortalte til de tilstedeværende Gæster, hvad han
havde i Sinde. Da han kom hjem til Forældrene, bad han om Husly, hvad de
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kun modvilligt gav ham uden at genkende ham. Da de imidlertid mærkede,
at han havde Penge, foreslog Konen, at de skulde slaa ham ihjel og plyndre
ham. Manden gjorde Ophævelser, men Konen sagde, at han kunde gaa hen
paa Kroen og tage sig nogle Punche, det vilde nok hjælpe paa hans Mod. Det
gjorde han ogsaa, men fik paa Kroen at vide, at det var hans egen Søn, han
havde i Besøg. Han skyndte sig derfor hjem, men blev udenfor Huset stand-
set af sin Kone, der betroede ham, at hun nu ikke behøvede hans Hjælp; hun
havde selv ordnet det hele. Saa maatte Manden grædende fortælle hende,
at det var hendes egen Søn, hun havde slaaet ihjel. „Derfor blev det saa und
en Awden“, og Stedet kom senere til at bære Navn efter Begivenheden.
(Knudsen 1929, s. 34–35)

Knudsen sammenholder herefter stednavnet Ondaen med lignende stednavne og fin-
der til nogle af eksemplerne tilknyttede sagn, om end sagnene er divergerende i indhold
(ibid., s. 35-37), men han bemærker også at navnene ”bruges om Lavninger, bløde Steder,
især Vadesteder, paa Veje” (ibid., s. 37).

Derfor finder Knudsen det rimeligst at tolke forleddet som adjektivet ond i betyd-
ningen ‘ubehagelig, vanskelig, slem’ (ibid.) der, sammensat med substantivet aen, gør
at navnet kan tolkes som: “Den Vej (Vad el. lign.), der er vanskeligt at færdes paa ved
Aftenstid” (ibid., s. 38). Sagnene er altså alle navneforklarende (ibid., s. 37) med hvilket
Knudsen forstår at de ikke har rod i historiske begivenheder.

I 1935 fremstiller Knudsen en anden teori som jeg tidligere kun fandt plads til at
nævne i en fodnote (Danielsen 2017b, s. 17, n. 3).

Som en korrektion af blandt andet Gunnar Ekholm (1935) der tolker førkristen kul-
tus ind i stednavne på Brud(e)- (så som Brudevælte, Brudsø, Brudehøllerne osv.), tænker
Knudsen sig Brud(e)-navnene opstået på baggrund af langt yngre, historiske begiven-
heder (Knudsen 1935a). Noget lignende var faktisk allerede blevet foreslået af V.E.V.
Wessman (1923) med udgangspunkt i finsvensk sagnmateriale, men Knudsen lader ikke
til at have kendskab til dette arbejde i 1935.

Til rigtig mange vanddragsnavne (ɔ: navne på søer, åer, vandløb osv.) med forleddet
Brud(e)- knyttes netop sagn om brude eller hele brudeskarer der drukner eller på anden
vis forulykker (jf. af Klintberg 2010, T117), og typisk sker ulykken som en (magisk)
konsekvens af pigens brudte ungdomsløfte om at ægte en anden mand end den hun just
har giftet sig med, eventuelt bliver hun hentet af djævlen selv (Knudsen 1935a, s. 162–
163).

Knudsen argumenterer for at sagnene faktisk indeholder en historisk kerne hvor
ulykker er sket i forbindelse med en gammel bondetradition for brudeparrets hæsblæ-
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sende kørsel fra kirken til hjemmet efter endt bryllupsceremoni (ibid., s. 163–167). Da
Brud(e)-navnene ifølge Knudsen typisk findes tæt ved vejen der går fra kirken, finder
han teorien yderligere legitim (ibid., s. 163–167).

Traditionerne, som Knudsen finder dem overleveret, er da med tiden blevet stilise-
ret på grund af indlån af motiver fra andre traditioner, ligesom folketro har påvirket
fortællingerne (ibid., s. 163–164). Knudsen mener altså at finde en historisk kerne i tra-
ditionerne ved at pille deres udvikling i folkets varetægt væk lag for lag.

I Danmarks Stednavne bind 9 fra 1948, hvis forfatterophav som udgangspunkt blot
angives som Stednavneudvalget, fornemmer man intern uenighed om Knudsens teori.
I tolkningen af gårdnavnet Bruddal i Vejle Amt afvises det at de tilknyttede sagn skulle
have grundlag i en historisk kerne (DS, 9: s. 71). Men herefter følger et længere forsvar
for Knudsens teori hvor ‘G.K.’ (ɔ: Gunnar Knudsen) alene står anført som ophavsmanden
(DS, 9: s. 71–72).

I nyere tid har også John Kousgård Sørensen (1925–1999) støttet Knudsens teori i
Danske sø- og ånavne hvor førstnævnte ser navnene som eksempel på hvordan en kon-
kret begivenhed, så som drukneulykker, kan være erindret i et stednavn (Kousgård Sø-
rensen 1968–1996, 1: s. 230–232, og 8: s. 379).

Teorien om Brud(e)-navnene er det mest udsagte eksempel som jeg har fundet, hvor
sagn udnyttes som historisk kilde i en redegørelse for stednavnes tolkning og ophav.
Idéen om sagnenes potentiale for stednavneforskningen synes at være fastholdt blandt
mange stednavneforskere, dog særligt på det teoretiske plan. I realiteten har undersø-
gelserne måske hurtigt vist sig at blive for spekulative – og Gunnar Knudsens teori er
bestemt ingen undtagelse.

Ikke kun Gunnar Knudsen gav sig i kast med at finde eller afvise den historiske bag-
grund for sagntraditionen tilknyttet et eller flere navne i lokalområdet. I Lolland-Falsters
historiske Samfunds Årbog fremstiller Christian Lisse en undersøgelse af forholdene om-
kring sagnene om Torkils gravhøj ved Torkilstrup på Falster (Lisse 1959).

I min egen spæde begyndelse på emnets undersøgelse i 2013 blev spørgsmålet om
den historiske ‘virkelighed’ i sagnet også et delmål, men jeg måtte erkende at en hel
eller delvis overensstemmelse mellem stednavneforskerens tolkning af et stednavn og
en sagnfortællers slutninger om samme beror på den tilfældighed der ligger i at begge
parter kan drage enslydende følgeslutninger fordi stednavnet stadig i dag er semantisk
gennemsigtigt i sit etymologiske ophav (Danielsen 2017b, s. 74).

Hedder byen eksempelvis Torkilstrup er det jo oplagt at tænkte sig denne Torkil som
byens grundlægger, både for sagnfortælleren der genkender mandsnavnet i stednav-
nets første led, og for stednavneforskeren der af middelalderlige kildeformer vurderer

55



3 Forskningshistorien eller manglen på samme

at Torkilstrup i sin etymologiske oprindelse betød “Torkils udflytterbebyggelse” (Jørgen-
sen 2008, s. 300).

I 1962 undersøgte norske Brynjulf Alver (1924–2009) teorien om sagnet som historisk
kilde med udgangspunkt i en sagntradition omkring et mord som han sammenligner
med sikre historiske kilder. “Endå om dei historiske segnene gjev seg ut for å fortelja
om einskildhendingar, så er ikkje dette den historiske verdien i dei. Og ein må vera
svært varsam med å leggja ein slik verdi i dei, for di parallelle hendingar frå mange
stader vert slegne saman og skjematiserte til segntypar, som er eit konsentrat av alle
liknande hendingar” (Alver 1962, s. 112).

Samme konklusion må vi som hovedregel regne med i sagn der indeholder elemen-
ter af navneforklaring: Værdien i sagnene ligger ikke i opretholdelsen af en erindring
om virkelige historiske begivenheder, og sådanne spørgsmål vil jeg derfor ikke stille i
analysen af sagnene i nærværende ph.d.-afhandling.

I nyere tid har emnet om sagn og stednavnes relation ikke fyldt meget i den dan-
ske eller nordiske stednavneforskning. I en artikel i den 100. årgang af det internordi-
ske tidsskrift Namn och bygd (forkortet ‘NoB’) fra 2012 dvæler Bent Jørgensen (2012,
s. 222–223) ved et ultrakort bidrag fra 1916 af Marius Kristensen (1916) der fremstil-
ler en sagnagtig bemærkning som en troværdig stednavnetolkning. Jørgensen giver da
følgende opfordring til studier af navneforklarende sagn:

Selvom der spredt gennem årene har været offentliggjort adskilligt af den
slags stof i NoB, må man i det 100-årige perspektiv konstatere, at denne side
af navneforskningen slet, slet ikke har tiltrukket sig den faglige opmærk-
somhed, som den fortjener. På baggrund af den omstændighed at NoB si-
den 1940 har befundet sig inden for rammerne af et akademi der i sin titel
indeholder ordet folkkultur [NoB udgives siden 1940 under Kungl. Gustav
Adolfs Akademien ör svensk folkkultur], ville det være nærliggende at op-
muntre til en vitalisering af dette forskningsområde.
(Jørgensen 2012, s. 223)

Oprettelsen af Stednavneudvalget i 1910 var samtidig et brud med folkloristikken: Sted-
navneforskningen var nu etableret som et selvstændigt fag. Folkloristen Axel Olrik døde
allerede i 1917, og da en ny generation med forskere som Anders Bjerrum (1903–1984)
og Kristian Hald senere tog over, blev forskningen efterhånden defineret som en ren
sproglig disciplin, hvilket blev slået fast i indledningen til Vibeke Christensens (senere
Dalberg) og John Kousgård Sørensens grundbog i stednavneforskning fra 1972 (V. Chris-
tensen og Kousgård Sørensen 1972, s. 28).
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Stednavneforskningen definerer de nemlig som et fag hvor man primært arbejder med
etymologiske tolkninger af stednavne, og som en sekundær opgave udnytter man tolk-
ningsresultaterne i eksempelvis sproglige og historiske studier (ibid., s. 28–29). Sagnet
er i værket derimod kun nævnt i en parentetisk bemærkning som kilde til stednavne-
former (ibid., s. 31), og senere nævner forfatterne “[e]kstra-lingvistiske oplysninger om
ældre tiders folkeliv” der undertiden kan “bruges som udvælgelseskriterium i stednav-
netolkninger” (ibid., s. 160–161).

Med den primære erkendelsesinteresse der handler om at etymologisere stednavne,
har ‘almindelige’ menneskers ‘forkerte’ tolkningsforslag og sagn ikke meget at gøre.
Sådanne tanker er mere en slags baggrundsstøj som stednavneforskeren så vidt muligt
forsøger at sortere fra så stednavnets etymologiske ophav kan findes med større sikker-
hed.

3.2 Det ætiologiske sagn: En forskningshistorisk myte?

Johann Folkers (1887–1960) beskrev i Zur stilkritik der deutschen volkssage fra 1910 den
ætiologiske tendens – altså et menneskeligt behov for at forstå og forklare oprindelsen
til ting i sin omverden – som den vigtigste kendetegnende faktor for sagnet (Folkers
1910, s. 31). Derfor foreslog han som det første i sin bog en omfattende typologisk un-
derinddeling af sagnene efter hvilket objekt der danner udgangspunktet for en sådan
forklaring (ibid., s. 31). Det først beskrevne objekt er stednavnene, og de tilknyttede
sagn betegnede han som etymologiske sagn (ibid., s. 33–37).

Den hyppigst forekommende kategori der drages frem når stednavneforklaring i sagn
har været benævnt igennem tiden, er netop teorien om detætiologiske sagn (jf. Danielsen
2017b, s. 47–49). Med Axel Olriks formulering tjener et ætiologisk sagn “til Forklaring af
et ell[er] andet paafaldende Forhold i Menneskeverdenen” (Olrik 1919, s. 368). Lignende
formuleringer finder vi flere andre steder i teoretiske lærebøger i det 20. århundrede,
eksempelvis hos Friedrich Ranke (1882–1950) og hos Lutz Röhrich (1922–2006) (Ranke
1925, s. 15–16, 1926, s. 201–202; Röhrich 1971, s. 33).

Fænomenet har været kaldt ved mange termer, dog kun med små forskelle i deres
definition og brug, hvilket typisk blot er et spørgsmål om hvilket sprog termerne op-
rinder fra. Rundt omkring i det etnologiske og folkloristiske opslagsværk af Laurits
Bødker (1915–1982) fra 1965 kan man således finde opslag som ätiologische sage (tysk),
ætiologisk sagn (dansk), explikative sage (tysk), örklaringssägen (svensk), natursage (tysk),
ophavssagn (dansk), origin legend (engelsk), upphafssögn (islandsk), upphavssegn (norsk),
upphovssägen (svensk). Med andre termer har man også forsøgt at tage højde for sagne-
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nes overleverede former (se særligt opslaget “Aitiological legend” i Bødker 1965, s. 16–
17, for den samlede liste over termer relateret til det ætiologiske sagn).

Skal vi tilbage til begyndelsen, må den tyske germanist og filolog Oskar Dähnhardt
(1870–1915) også nævnes. I 1907–1912 udgav han fire bind af sine såkaldte Natursagen
(Dähnhardt 1907–1912) der kom til at skabe en vis præcedens i omtalen af fænomenet i
den tysksprogede folkloristik (fx hos Röhrich 1964, s. 28, og 1971, s. 33).

Indledningsvis sætter Dähnhardt fænomenet i forbindelse med et menneskeligt begær
efter at forklare ting i sin omverden, det samme begær som også religion og videnskab
tager sit udgangspunkt i: “Das Erklärungsbedürfnis ist ein machtvoller Seelentrieb im
Menschen” (Dähnhardt 1907–1912, 1: s. IIX). Som vi skal se i det følgende, forbliver fore-
stillingen om dette stærke menneskelige begær efter at forklare årsagen bag fænomener
som vi går og undrer os over, kernen i definitionen af det ætiologiske sagn, og i visse
diskurser også genren sagn i det hele taget, helt frem til i dag.

Når Dähnhardt samlede materialet under den tyske term Natursagen ‘natursagn’, ar-
bejdede han dog med en relativ bred forståelse af genren sagn. I bind et og to udgiver
han narrativer der relaterer sig til Bibelen, henholdsvis det gamle og det nye testamente,
og i bind tre og fire gengiver han materiale der snarere falder under genren dyrefabler,
altså hvor dyr med udgangspunkt i antropomorfisme udgør narrativernes handlende
karakterer (se fx Olrik 1917). Således sidestiller von Sydow (1934b, s. 263) Dähnhardts
Natursagen med ätiologischen Tierfabeln.

Som ophavsmanden bag ikke så få af de termer Bødker (1965, s. 16–17) oplister, fin-
der vi nemlig igen den svenske folklorist Carl Wilhelm von Sydow. Han introducerede
forskellige muligheder for en sagntraditions opståen, og en af dem skulle netop være
behovet for at forklare noget man ikke forstår. Disse kalder han for ophavssagn (“upp-
hovssägner”, von Sydow 1931a, s. 103–105). Dog var von Sydow påpasselig med at be-
tegne disse muligheder som et egentligt kategoriseringssystem fordi man i praksis stø-
der på for mange overgangsformer de forskellige sagnoptegnelser imellem (ibid., s. 111).

Von Sydow udvikler alligevel systemet, og i den kun lidt senere artikel om emnet fin-
der han det relevant også at underinddele ophavssagnet yderligere efter fortællingernes
formmæssige udtryk: Termen ætionsfabulat (“Aitionsfabulat”) introducerer han for de
episk udviklede fortællinger, og termen kausalfikt (“Kausalfiktionen”) benytter han om
postulerende udtryk uden særlig narrativ substans (von Sydow 1934b, s. 263). Forvir-
ringen bliver kun større da han få år senere introducerer termen dite om ultrakorte,
narrativløse, sagnagtige udtryk (se ovenfor s. 34 ff.). Her arbejder von Sydow nemlig
med den underordnede kategori kausaldite der terminologisk falder sammen med just
nævnte term kausalfikt (von Sydow 1937, s. 218, 220–221).
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Tidligere (s. 34 ff.) viste jeg hvordan en ultrakort, sagnagtig meddelelse – der stod blot
ordene “Ridder Tule Vogns” (I 1923) – var et resultat af blandt andet Stednavneudvalgets
opfordring om at optegne sagn på et fortrykt skema med meget lidt plads til i praksis at
kunne gengive længere narrativer.

Derfor er von Sydows store fokus på at udvikle terminologi der tager højde for sag-
nenes form, for mig at se overflødig da det er langt mere relevant at diskutere hvordan
sagnet blev formet i konteksten af den unikke fortællesituation. Når jeg i det følgende ta-
ler om det ætiologiske sagn, er det altså som overordnet term for alle de forskellige side-
eller underordnede termer der gennem tiden har været benyttet i hele denne teoretiske
diskurs.

Ifølge Linda Dégh fremstilles særligt tre kategorier i grundbøger i folkloristik helt
frem til nyeste tid, herunder også det ætiologiske sagn (Dégh 2001, s. 51–52):

1. The mythological or demonological. Accounts about ordinary people’s
encounters with supernatural agencies.

2. The historical. Stories about historical events, locations, and known
personalities of national and social prominence.

3. The etiological, also know as Natursagen. Explanatory stories about
the origin and nature of animate and inanimate phenomena.

(ibid., s. 51)

Dégh kritiserer systemet med udgangspunkt i at vi kan stå med sagn der passer ind i to
eller alle tre kategorier (ibid., s. 51–52; jf. Bausinger 1980, s. 185–186). Denne problem-
stilling minder jo til forveksling om folkloristikkens forskellige kategoriseringssystemer
for sagnet i det hele taget (se ovenfor s. 21).

Et eksempel danner følgende sagn fortalt af Christine Bennetsen til Evald Tang Kris-
tensen i Skjoldager, Gram Sogn, engang i november 1903:

Den gale Grevinde paa Gram \var saa hidsig og/ hun pryglede | en Kammer-
pige saadan \en Søndag Morgen/ at hun døde af det[.] | Hun vilde til Kirke
og saa puttede hun hende | ind i Kaminen og brændte hende op. Der | blev en
Blodplet paa Gulvet og der er en[!] | Gitterværk for en Del af det Værelse, |
Troldkammeret, hvor inden for Blodpletten | endnu findes. For en 40 Aar si-
den var | Møllen under Reparation \i et Par Maaneder/ og saa blev der ma|let
en hel Del Korn\Mel/[2] først, saa at Mølle|gjæsterne kunde blive forsynet

2Korn\Mel/ > Oprindeligt ‘Korn’ er rettet til ‘Mel’ ved udstregning og tilføjelse over linjen.
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imens. | Det blev saa gjemt i et Værelse ved Siden | af Troldkammeret[.]
frem[3] for at det ikke skulde blive | stjaalet blev der sat Vagt ved det. De
første | to kom tilbage ved \godt/ Midnat og turde ikke | være der længere.
De næste kunde heller ikke || være der til Dag, for der var saadant Spek|takel
\[og] Hurlumhej/ der inde. Siden var der ingen Vagt ved | det. Nu er det helt
forandret.
(DFS 1929/016, s. 9351b–9352a)

Sagnet indeholder ætiologiske elementer, særligt forklares ophavet til blodpletten på
gulvet og gitteret der senere byggedes omkring, men også oprindelsen til værelsets navn
Troldkammeret og spøgerierne bliver indirekte forklaret. Sagnet handler samtidig om en
historisk person, navnlig en af Gram Slots tidligere beboere, Anna Sophie Schack, født
Rantzau (død 1760), der i eftertiden er blevet kendt som den onde eller den gale grevinde i
forbindelse med sagn om hendes grusomme gerninger (Benzon 1967, s. 109–112). Hertil
indeholder sagnet også dæmonologiske (overnaturlige) elementer i form af vagternes
møde med de efterfølgende spøgerier på slottet.

Men én ting er denne kategoriseringsproblematik, en anden og for mig at se vigtigere
problemstilling peger britiske Jacqueline Simpson (1983) på i hendes kritik af teorien om
sagns4 ætiologiske funktion:

Their overt etiological function is only one factor in their appeal, and per-
haps not the main one; it is their latent content which gives them substance,
and which may account for their lasting popularity.
(ibid., s. 232)

Hvor jeg er helt enig i denne grundlæggende observation, ønsker jeg at tage diskussio-
nen endnu længere. For mig at se ligger hovedproblemet med teorien i dens diakrone
fokus der fordrer at den ætiologiske sagntradition i sin oprindelse er et produkt af ‘fol-
kets’ (ɔ: ‘almuens’, det rurale samfunds) kollektive fantasi – og altså ikke er en mundtligt
overleveret erindring om en faktisk historisk begivenhed.

3frem > Læses lidt usikkert, og ordet giver dårlig mening i sammenhængen.
4Simpson (1983) taler mere specifikt om hvad hun kalder local legends, en kategori der har været

benyttet om sagn der ikke rigtig lader sig indordne som varianter af (inter)nationale typer. Således
udelukker af Klintberg (2010, s. 12) lokale sagn fra sit typeindeks. Kategorien finder jeg, i tråd med
Dégh (2001, s. 52), overflødig fordi alle sagn i udgangspunktet fortælles og opleves som lokale uanset
den geografiske udbredelse af de inddragne traditionsdominanter set fra folkloristens fugleperspektiv
(jf. Gunnell 2009, s. 318).
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Netop dette fokus fører til den generaliserende antagelse, som Simpson er inde på, at
sagnene primært skulle tjene en ætiologisk funktion for dette ‘folk’, og denne antagelse
medfører videre at kategoriseringen af et sagn som ætiologisk forudsætter en uhensigts-
mæssig analyse af hvorvidt sagntraditionen, som den tænkes overleveret fra generation
til generation, har en historisk ‘virkelig’ kerne eller ej.

Kristian Erslev – grundlæggeren af den historiske kildekritik i Danmark – nævner i
Grundsætninger for historisk Kildekritik det ætiologiske sagn som “sagforklarende For-
tællinger, der opstaar af Trangen til at forklare et existerende Faktum” (Erslev 1892,
s. 26). Det ætiologiske sagn har altså ikke et historisk virkeligt grundlag, og historike-
ren skal derfor være varsom med at udnytte sagnet som kilde. Noget lignende gentager
han i værkets anden udgave (Erslev 1987 [1926], s. 66).

Axel Olrik er på samme måde inde på det ætiologiske sagn i forbindelse med den
historiske kildekritik i Nogle grundsætninger for sagnforskning der både af titel og op-
bygning var inspireret af Erslevs værk. I § 196 skriver Olrik: “Imod historisk grundlag
kan tale: […] fortællingens karakter af ophavssagn, skabt som fantasiens bestræbelse
efter at opfatte årsagen til et navn eller andet forhold” (Olrik 1921, s. 127).

Olrik laver en cirkelslutning: Hvis et sagns karakter af ophavssagn afgøres ved at ar-
gumentere imod at sagntraditionen har sit ophav i historiske begivenheder, kan vi ikke
samtidig benytte sagnets karakter af ophavssagn til at afvise sagnet som kilde til de
samme historiske begivenheder. Metoden til at afgøre i hvor høj grad sagnet stemmer
overens med ‘virkelige’ historiske begivenheder eller ej, vil altid indebære at postula-
terne fremført i sagnet holdes oppe imod andre og mere sikre historiske kilder.

I von Sydows definition af ophavssagnet læser vi i tråd med både Erslev og Olrik
hvordan sagnene “diktats ör att örklara upphovet till något, som väcker ens undran, och
vars verkliga upphov man ej känner, till exempel naturbildningar, forngravar, ortnamn,
sedvänjor m.m.” (von Sydow 1931a, s. 103). I sin gennemgang af Sverige og Finlands
svenske sagn nævner han specifikt hvordan stednavneforklarende sagn “ör det mesta
[är] diktade på fri hand” (von Sydow 1931b, s. 135).

I forbindelse med denne teori henviser von Sydow til sit arbejde med jætter i mytologi
og folketro. Ifølge von Sydow er mange sagn om jætter i deres oprindelser forklarings-
sagn (“örklaringssägner”) opstået som forklaring på naturforekomster i landskabet, kir-
kebyggeri, megalitgrave, gravhøje med mere (von Sydow 1919, s. 72–75).

I introduktionen af det ætiologiske sagn som kategori er det netop ofte de samme
eksempler der går igen. Et blandt flere eksempler der gentages mange gange af forskel-
lige forskere i forbindelse med kategorien, er traditionsdominanten om jættekastet hvor
en stor, frit liggende klippeblok eller sten siges at være kastet af en jætte, enten for at
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ramme kirken eller en anden jætte (fx Boberg 1962, s. 54, af Klintberg 1972, s. 25–26,
Olrik 1919, s. 368, Ranke 1926, s. 202, Röhrich 1971, s. 33, og von Sydow 1931a, s. 103).

Danske Inger M. Boberg fremstiller med jævnførende henvisning til von Sydow (1919)
hvordan forklaringssagnet er en vigtig gruppe inden for de “mytiske sagn” (Boberg 1962,
s. 53–56), og Boberg gentager pointen om at sagn om jætter, kæmper og trolde “for
størstedelen [er] forklaringssagn, idet de vist nærmest er opdigtet for at forklare tilste-
deværelsen af visse ting i naturen, som synes at vidne om, at der engang har levet en
slægt af anderledes kæmpeformat end den nulevende” (ibid., s. 53–54).5

Igen og igen gentages altså dette diakrone fokus hvor sagnets status som ætiologisk
fastsættes ved at redegøre for selve sagntraditionens udgangspunkt i (ur)folkets fri fan-
tasi – et produkt af en kollektiv menneskelig trang til at forklare oprindelsen til ting hvis
oprindelse ikke er eller var alment kendte da traditionen blev til. Hertil underbygges te-
orien gerne af eksempler hentet fra et korpus af relativt få traditionsdominanter hvor
en ‘folkelig’ forklaring af et forhold i naturen entydigt er forkert set i sammenligning
med videnskabens forklaring.

Men teorien om traditionssamfundets ønske om at forklare årsagen bag fænomener
man ikke forstår, har været taget endnu videre inden for rationalismens rammer hvor
forskeren er optaget af at finde den rationelle ‘virkelighedsbaggrund’ bag menneskets
oplevelse af overnaturlige hændelser. For den rationalistiske forsker er det en under-
forstået grundpræmis at de overnaturlige hændelser beskrevet i sagnene (møder med
spøgelser, nisser, ellefolk, varselssyn osv.), ikke findes, men at det er et produkt at men-
neskers fejlfortolkninger af naturlige fænomener.

Det mest radikale standpunkt indtager danske Hakon Grüner-Nielsen (1881–1953)
da han i en leksikonartikel omtaler denne slags narrativer som “Gengivelser af syge
Menneskers indbildte Oplevelser” (Grüner-Nielsen 1952). Modsat dette ekstreme stand-
punkt, anerkender de fleste rationalistiske forskere dog selve oplevelsen som noget vir-
keligt foregået – det er fortællerens efterfølgende fortolkning af oplevelsen der er en
misforståelse.

I en kuriøs artikel fra 1921 mener Feilberg, Warming og Knudsen (1921) at vise hvor-
dan den hyppigt overlerede sagntype om gravhøje og bakker der på visse tider af året
står på gloende ildpæle, i udgangspunktet er en misforståelse af et naturligt forekom-

5Just ovenfor nævnte jeg hvordan man i folkloristikken normalvis sidestiller de mytiske
(dæmonologiske), historiske og ætiologiske sagn som tre overordnede kategorier (Dégh 2001, s. 51),
men Boberg (1962, s. 53–54) tænker sig altså det ætiologiske sagn som noget der er underordnet det
mytiske sagn.
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mende fænomen hvor fosforsur kalk fra nedgravede dyreben afgiver en gas der i skum-
ringstiden kan ligne lysene ildpæle.

Finske Lauri Honko (1932–2002) gør en lignende rationalisme til en væsentlig del
af sine studier af folketro med fokus på den slags narrativer som von Sydow kaldte
memorater, altså menneskers fortællinger i første person om personlige møder med
overnaturlige hændelser (særligt Honko 1964).

Menneskets møder med det overnaturlige og efterfølgende narrative udlægning af
dem er ifølge Honko en proces der kan involvere flere elementer (Honko 1962, s. 88–93,
og 1964, s. 15–18): En udløsende stimulus, eksempelvis en knirkende dør, blandet med
personens fysiske tilstand, eksempelvis at han var søvnig, og kulturelt funderede idéer
om hvilke overnaturlige fænomener der eksisterer i verden, fører til fornemmelsen af at
man har haft en overnaturlig oplevelse, hvilket i den efterfølgende tolkning af hændelsen
bliver til konklusionen at han mødte et overnaturligt væsen.

Både Boberg (1962, s. 44 ff.) og svenske Bengt af Klintberg (1972, s. 20 ff.) giver ud-
tryk for lignende idéer. Selvom de ikke direkte bruger termen ætiologisk sagn (eller lig-
nende) om disse overleveringer, ligger det underforstået at mange sagn om folketro
ses som udtryk for et behov for at forklare og forstå naturligt forekommende fænome-
ner, og disse forklaringer opstår da inden for rammerne af den virkelighedsopfattelse
mennesket havde. Eksempelvis kan susen fra natlig fugletræk eller lyden af vinden i
trækronerne underbygge og opretholde troen på sagntypen om den vilde jæger, eller
Odinsjægeren, der om natten flyver gennem luften, typisk på jagt efter ellekvinder (Bo-
berg 1962, s. 47–48; af Klintberg 1972, s. 20–21).

Også Hermann Bausinger, der blandt andet genoptager Folkers’ kategorisering (Fol-
kers 1910, s. 31 ff.), argumenterer for at mange sagn i udgangspunktet har til formål
at forklare og forstå forskellige fænomeners ophav (Bausinger 1980, s. 185–186). Flere
eksempler på denne diskurs er ikke nødvendig for at underbygge min pointe om pro-
blemerne i det ætiologiske sagn som analysemodel.

Kategoriseringen af et sagn som ætiologisk handler om at argumentere for traditio-
nens diakrone udgangspunkt, og dette fuldstændig uafhængigt af det menneske der i en
synkron kontekst fortæller sagnet eller tager del i fortællesituationen. Teorien er blevet
til og har overlevet i over et århundrede som en reminiscens af den ældre folkloristiks
fokus på at danne underkategorier for sagnet og at finde frem til folkloristiske tradi-
tioners historiske ophav (urformer). Det ætiologiske sagn har da sit udgangspunkt i
‘folkets’ kollektive fantasi, ikke virkelige historiske hændelser.

Dette fokus har resulteret i en forestilling om sagnenes funktion: Både i de ætiologiske
sagntraditioners oprindelser og i deres efterfølgende overlevering i traditionssamfundet
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forestiller man sig et grundlæggende menneskeligt ønske om at forklare oprindelsen til
noget ejendommeligt man ikke umiddelbart forstod. Men dette er efter min mening en
alt for vidtgående generalisering der får den uheldige konsekvens at analytikeren har
besluttet sig for sagnets grundlæggende betydning allerede inden han går i gang med
sin analyse.

Interessen for selve det ætiologiske element i et sagn kan naturligvis godt være ud-
gangspunktet for at et sagn bliver fortalt, eksempelvis som resultat af et barns tænk-
somme spørgsmål, eller fordi man modtager en henvendelse fra Stednavneudvalget der
spørger ind til sagn om navnes oprindelser. Men kun i mødet med denne unikke kon-
tekst som sagnfortællingen opstod i, kan vi sandsynliggøre at det primære formål med
at fortælle var at forklare ophavet til et eller andet, og kun med henvisning til denne
unikke kontekst ville konklusionen gælde.

Som jeg viste med Cæcilies sagn i løbet af foregående kapitel, vil man i langt de fleste
tilfælde kunne påvise at sagnet indeholder langt mere betydning for fortæller og tilhører
end blot at redegøre for oprindelsen til ting som de havde gået og undret sig over (jf.
Danielsen 2017a).

3.3 Det navneforklarende eller folkeetymologiske sagn

Igennem tiden har forskellige forskere omtalt navneforklarende sagn eller stednavnesagn
som en selvstændig kategori. Folkers benyttede i 1910 termen etymologiske sagn (Folkers
1910, s. 33–37), og den svenske stednavneforsker Jöran Sahlgren (1884–1971) fremstil-
lede i Kungl. Gustav Adolf Akadamiens årbog Saga och sed fra 1945 en række såkaldte
ortnamnssägner – der på dansk kan oversættes til stednavnesagn – og opfordrede læ-
serne til at indsamle mere af samme type materiale og sende det ind til det svenske
Ortnamnsarkivet i Uppsala (Sahlgren 1945b).

Termen ortnamnssägner benyttede også von Sydow (1931a, s. 104) der dog ikke egent-
lig introducerede det som del af sit terminologiske apparat. Termen går igen hos Bengt
af Klintberg (1972, s. 43) i forordet til hans udgave af Svenska folksägner, og i det inter-
nationale onomastiske hovedværk Namenforschung fra 1995–1996 benytter Arno Ruoff
(1930–2010) også termen Namensagen, der på dansk kan oversættes til navnesagn, som
eksempel på naiv tilgang til navneforskning (Ruoff 1995, s. 361–362). I samme værk
taler Günther Kapfhammer (1937–1993) om navnetydende sagn (“namendeutenden Sa-
gen”, Kapfhammer 1995, s. 575).

Særligt Sahlgren (1945b) og Ruoff (1995, s. 361–362) har en meget bred forståelse af
genren sagn hvor deres eksempler på navneforklaring også kan være på vers, stamme fra
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Bibelen eller komme fra oldgræsk litteratur. Sahlgren (1945b, s. 8) ønsker på den måde
at vise hvordan begæret efter at forklare stednavne er lige så gammelt som stednavnene
selv, hvilket senere Bausinger (1980, s. 185) gentager. Uden i øvrigt at begive mig ind i
omfattende bibelstudier og dykke ned i oldgræsk litteratur, forekommer det mig meget
dristigt at se så vidt forskellige udtryksformer som resultater af ét og samme fænomen
og menneskelige begær.

Navneforklarende elementer finder man netop i andre genrer der svært kan kate-
goriseres som sagn. Eleanor Rosamund Barraclough (2012) viser med udgangspunkt i
den middelalderlige historiseskrivning som den tog sig ud på Island i Landnámabók og
islændingesagaerne, hvordan disse elementer kan hænge sammen med et behov for at
skabe overensstemmelse mellem sin nutid og sin fortid med udgangspunkt i det land-
skab man bor i. En lignende diskurs fremstiller Daniel Andersson (2013) der fremhæver
et topografisk-historisk værk fra 1800-tallet hvor forfatteren O.P. Pettersson blandt an-
det med sine stednavneforklarende narrativer ønsker at skabe en samisk identitet i det
tosprogede område Velhelmina i det svenske Lappland.

Men Sahlgrens pointe er ikke enestående: Nøjagtig som i teorien om det ætiologiske
sagn, finder vi også i forbindelse med de såkaldte navneforklarende sagn en hypotese
om at formålet med at skabe og fortælle denne slags narrativer er ‘folkets’ begær efter at
forstå og forklare det uforståelige stednavn, således gentaget for ganske nyligt af Staffan
Nyström (2016, s. 49). Hertil føjes specifikt for navneforklarende sagn gerne et antaget
menneskeligt behov for at genindføre betydning i navne der ikke er ‘gennemsigtige’ i
deres etymologiske ophav.

Wilhelm F.H. Nicolaisen (1927–2016) er blandt de forskere der fra sin faglige position
mellem stednavneforskningen og folkloristikken har givet emnet om forholdet mellem
stednavne og sagn mest opmærksomhed. I sin første artikel om emnet (Nicolaisen 1968)
fokuserer Nicolaisen særligt på stednavnet Soldier’s Leap og den sagntype der ligger
bag navnedannelsen, men indledningsvis nævner han også fænomenet hvor stednavnes
ophav forklares i sagn (ibid., s. 531).

I 1976 i tidsskriftet Folklore publicerer han en artikel hvor place-name legends (‘sted-
navnesagn’) er i større fokus (Nicolaisen 1976). Indledningsvis beskriver han sin hoved-
motivation for at skrive artiklen:

The explanatory story which through its narrative tries to give meaning to
what appears to be a meaningless name, the story inventing an event after
the name has been in existence for some considerable time, if you will.
(ibid., s. 150).
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Senere (s. 96 ff.) vil jeg vende tilbage til de mere teoretiske sider af navnets (ɔ: propriets)
betydning og funktion i sproget, men for at forstå hvorfor Nicolaisen argumenterer som
han gør, må vi allerede her dykke lidt ned i denne sprogteoretiske diskurs.

Mange danske stednavne har, som flere af de eksempler Nicolaisen (1976) fremfører
fra Skotland, netop opretholdt et etymologisk betydningsindhold der ikke længere fin-
des i det levende sprogbrug. De etymologiske oprindelser til stednavne som eksempelvis
Genner og Hoptrup er ikke just åbenlyse for den moderne, dansktalende sprogbruger.

Men som Nicolaisen argumenterer (fx ibid., s. 150–151), er det ikke vigtigt for stednav-
nets funktion i et sprog at de ord der udgjorde stednavnets etymologiske betydning for
måske et årtusind siden, med tiden er forsvundet ud af det levende sprog. Stednavnets
funktion som navn, det vil sige at det peger på (ɔ: denoterer) en lokalitet i landskabet,
sikrer at stednavnet så at sige overlever.

Stednavne som Genner og Hoptrup kan fint fungere som navne simpelthen fordi de
denoterer hver sin stadig eksisterende by i det østlige Sønderjylland, og denne funktion
bliver de ikke frarøvet, bare fordi vi ikke i dag kan se navnenes etymologiske ophav når
vi holder dem oppe imod vores levende sprog.

Nicolaisens tese er altså at de navneforklarende sagns funktion er at give sådanne
‘betydningsløse’ stednavne betydning igen (se også ibid., s. 153). Denne tese om sagne-
nes funktion opretholder han gennem sine publikationer om emnet (Nicolaisen 1977a,
s. 24, 1977b, s. 2, 11, 1984, s. 267), og i den nyeste udgivelse nævner han sådanne sagn
som en egentlig underkategori af det ætiologiske sagn (Nicolaisen 2002, s. 3–4).

En af Tang Kristensens meddelere, gårdmanden Anders Blak (1846–1925) fra Gen-
ner i Øster Løgum Sogn i Sønderjylland (om Blak, se Danielsen 2016a), fortæller i 1894
følgende sagn hvor en forklaring på netop stednavnene Genner (i ældre skriftformer:
Gjenner) og Hoptrup indgår:

Gjenner skal være ødelagt og igjen opbyg|get. Derfor fik den Navnet Gjen-
ner. | Hoptrup laa først højere oppe, men | blev lagt nede i en Dal. Det
for|trød de og sagde: Hop derop. Deraf | Navnet.
(DFS 1929/016, s. 6800a; trykt Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 2143)

Stednavnet Genner sætter Blak altså i forbindelse med adverbiet igen, eventuelt med
tanke på verbet genopbygge.6 Stednavnet Hoptrup sætter han i forbindelse med udråbet

6En anden gårdmand i Genner, Peter Marcorsen (1850–1926), nævner en lignende tradition knyttet til
stednavnet Genner i et brev fra 1909 med oplysninger om Genner Ejerlavs stednavne. Brevet ligger
i dag i Afdeling for Navneforsknings arkiver (I 1909), og jeg har beskrevet og transskriberet det i
appendikset s. 319 ff. Peter Marcorsen er søn af Ane Poulsen og Jes Marcorsen hvis fælles repertoire
jeg analyserer senere i afhandlingen (205 ff.).
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“Hop derop!”. Men fortalte Blak dette stednavn fordi han ønskede at genindføre seman-
tisk betydning i to navne hvis betydning for ham ellers var helt ugennemsigtig?

I Tang Kristensens primære feltnoter (DFS 1929/016), som sagnet her er citeret fra,
aner man konteksten idet informanternes folkloristiske repertoirer for størstedelens
vedkommende er nedskrevet i den rækkefølge de fortaltes i. Just citerede sagn følger
eksempelvis i direkte forlængelse af en fortælling hvor Blak blandt andet redegør for op-
havet til sit eget slægtsnavn, hvilket han gør med selvironi og humor (Danielsen 2016a;
begge Blaks sagn har jeg i øvrigt transskriberet i deres naturlige rækkefølge s. 127 ne-
denfor).

Det navneforklarende tema i sagnet om Genner og Hoptrup falder altså i naturlig
forlængelse af foregående sagn, og en vis munter stemning var antageligvis til stede i
begge overleveringer. Med andre ord ligner Blaks sagn om ophavet til de to stednavne
mestendels en munter leg med ord, og sagnet har han næppe oplevet som en troværdig
beretning om stednavnenes historiske ophav. Derfor fortalte han næppe heller sagnet
med det formål at genindføre semantisk betydning i stednavnene.

Vender vi tilbage til den teoretiske side af fænomenet, kommer termen folkeetymologi
ofte i spil når emnet om navneforklaring i sagn nævnes (jf. generelt diskussionen Dani-
elsen 2017b, s. 45–47). Termen folkeetymologi benyttes dog primært i sprogvidenskaben
om “omdannelse af ord, således at uforståede elementer under indflydelse af ordets be-
tydning ændres til forståelige elementer” (Hansen 1996, s. 7). Termens introduktion til-
skrives Ernst Förstemann (1822–1906) der med artiklen “Ueber deutsche volksetymolo-
gie” fra 1852 lagde grunden til forskningen i dette hidtil meget lidt undersøgte fænomen
(Förstemann 1852).

Et typisk eksempel på folkeetymologi i dansk er når det fra fransk indlånte substantiv
champignon (DDO, champignon) af mange dansktalende bliver ændret til svampignon.
Ordet lyder fremmed i dansk, og så giver det jo mening at første stavelse skulle være
svamp når nu champignonen netop er en spiselig svamp.

Nicolaisen beskriver ligeledes termen folkeetymologi som “the fanciful reconstruction
of the origins of obscure lexical items, in order to give or restore meaning to the mean-
ingless” (Nicolaisen 1977a, s. 24). Man finder ganske mange sprogvidenskabelige studier
af folkeetymologier som den forskningshistoriske gennemgang af Heike Olschansky
(1996) til fulde viser, og nogle af disse studier inddrager også stednavne (se især ibid.,
204 ff.).

For også stednavne bliver udsat for lignende omdannelser, og disse omdannelser bli-
ver som regel også kaldt for folkeetymologiske omdannelser (fx Dalberg 1991, 15 ff. der
dog kritiserer termen, og Kousgård Sørensen 1968–1996, 8: s. 473). Et kendt eksempel er
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det nørrejyske købstadsnavn Århus der i sin oprindelse er dannet af substantivet gam-
meldansk ā ‘å’, der i genitiv bliver til ār, og substantivet gammeldansk ōs ‘munding’ (DS,
12: s. 6–7; Jørgensen 2008, s. 356). Århus har derfor etymologisk set intet at gøre med
substantivet hus som dets moderne form ellers indikerer (jf. Laur 1964, s. 261).

Folkeetymologiske omdannelser bemærkes særligt i sprogkontaktområder hvor sted-
navne overføres fra et sprog til et andet. Fra eksempelvis Sønderjylland ses fænomenet i
mange stednavne der overførtes fra dansk til (neder)tysk med baggrund i misfortåelser
af stednavnets etymologiske indhold (Laur 1960, s. 117–122, og 1964).

Men termen folkeetymologi benyttes også ofte i forbindelse med navneforklarende
elementer i sagn, særligt inden for sprog- og stednavneforskningen. Allerede danske
Kristoffer Nyrop (1858–1931) skrev i 1882 om at folkeetymologier kunne være ‘myte-
dannende’ (Nyrop 1882, s. 101), en term der senere også benyttedes af tyske Adolf Bach
(1890–1972) (Bach 1953–1954, 2: s. 539). Man har genkendt et teoretisk slægtsskab mel-
lem det ord- og stednavneomdannende fænomen og den måde stednavne forklares på i
sagn (og myter), og fænomenerne præsenteres derfor ofte side om side (fx Ashley 1995;
Nicolaisen 1977a, s. 24; Olschansky 1996, 204 ff.; Wiesinger 1995; jf. Dalberg 1991, s. 18,
og Ljunggren 1958, s. 23–24).

Svenske Per Vikstrand (2008) har senest genoptaget diskussionen om dette slægts-
skab. Baggrunden for Vikstrands artikel er en kritik af Vibeke Dalbergs teori om så-
kaldt folkeetymologisk stednavneomdannelse (Dalberg 1991, s. 15–25). Dalberg betrag-
ter denne slags omdannelser som et rent funktionelt fænomen der handler “om at sprog-
brugerne gennem omdannelsesprocessen tilpasser utilpassede størrelser til sprognor-
men” (ibid., s. 17). Dalberg kritiserer derfor også termen folkeetymologi fordi hun ikke
mener disse stednavneomdannelser handler om at genskabe mening i uforståelige sted-
navne men derimod er ganske utilsigtede fra navnebrugernes side (ibid.).

Vikstrand mener derimod, i overensstemmelse med Nicolaisen (1977a, s. 24), at de
folkeetymologiske stednavneomdannelser netop opstår i forsøget på at genetablere be-
tydning i umiddelbart betydningsløse navne, men hertil tænker Vikstrand sig at om-
dannelserne typisk sker i sammenspil med navneforklarende narrativer, også selvom vi
ikke nødvendigvis finder sådanne overleveret (Vikstrand 2008, s. 462–463). Også Torun
Zachrisson (1997, s. 89) har før antydet noget lignende. Vikstrand foreslår at navnebru-
gerkredsen simpelthen har en uvilje mod semantisk ugennemsigtige stednavne:

Min hypotes är att det rör sig om en vanlig men inte obligatorisk respons
på att ett namn blir ogenomskinligt. Det verkar finnas en ovilja i namn-
brukarkretsen mot namn vars språkliga innebörd man inte begriper; detta
tillstånd uppfattas som ett missörhållande som regleras genom folketymo-
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logier. Ytterst handlar det om människans eviga strävan att skapa ordnung
och mening i den omgivande världen.
(Vikstrand 2008, s. 463)

Teorien om at navneforklarende sagn og folkeetymologiske stednavneomdannelser vid-
ner om menneskets behov for at skabe orden i verden – eller orden i kaosset, som Viks-
trand kalder det – har han også været inde på tidligere (Vikstrand 1994), og grundtesen
genkendes i diskursen om det ætiologiske sagn diskuteret i foregående afsnit. Vikstrand
foreslår altså at ønsket om at gøre det umiddelbart betydningsløse stednavn betydnings-
bærende er kernen i sagnenes eksistens og funktion i et lokalsamfund. Men hvordan
ankommer Vikstrand til denne hypotese?

Vikstrands folkloristiske empiri er kortfattede parafraser af sagn om bebyggelsesnav-
nes ophav fra Öland (Vikstrand 2008, s. 462–463). Disse sagnparafraser fra øen er dog
gengivet helt uden referencer eller en beskrivelse af materialets tilvejebringelse. Derfor
er det ganske usikkert om han har indsamlet materialet selv, fundet det i arkiverne i
Ortnamnsarkivet i Uppsala, hvor Vikstrand havde sit virke, eller om han har læst det i
trykte kilder, eksempelvis topografiske værker om Öland.

Vikstrand (ibid., s. 462–463) refererer kun generelt til sit arbejde med Ölands sted-
navne, men kun undtagelsesvis finder vi sagnmaterialet nævnt i forbindelse med opsla-
gene i Vikstrands bind af Sveriges ortnamn over Mörbylånga kommun (Vikstrand 2007):
Under opslaget Oenby refererer Vikstrand (ibid., s. 214) til et sagn fra 1931 arkiveret i
Ortnamnsarkivet i Uppsalas topografiske register.

Vi får altså ikke mulighed for at føre sagnene tilbage i deres oprindelige kontekst og
dermed forholde os kritisk til den fremsatte hypotese og konklusion. Har Vikstrand me-
stendels fundet materialet i arkiverne i det svenske Ortnamnsarkivet i Uppsala, bliver
man mindet om hvordan føromtalte artikel af Jöran Sahlgren (1945b) endte i en op-
fordring til at indsende materiale til selvsamme arkiv. Sahlgrens artikel er i øvrigt en
trykt version af et radioforedrag der blev sendt den 15. marts 1943 (ibid., s. 8, note 1), så
opfordringen blev altså også læst højt i radioen.

Som det var tilfældet med vejledningen der sendtes til Danmarks skolelærer i 1921–
1922 (Aakjær 1921, s. 11), havde Sahlgren allerede i 1920 med en enkelt sætning opfor-
dret til at optegne sagn i en tilsvarende vejledning til indsamlere af svenske stednavne
(Sahlgren 1929 [1920], s. 5). Denne opfordring blev langt klarere formuleret i 1945 i
tredje udgave af vejledningen hvor det også opfordredes til at man med sin informants
hjælp forsøgte at redegøre for anledningen til navngivningen – også selvom indsamler-
en vurderede denne anledning til at være et rent “örklaringssägen” (Sahlgren 1945a,
s. 10).
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Meget af sagnmaterialet i arkiverne i Ortnamnsarkivet i Uppsala må altså forventes
både i form og indhold at være rettet mod stednavne og deres ophav, nøjagtig som det
er tilfældet i arkiverne hos Afdeling for Navneforskning i Danmark, og da særligt når
Vikstrand parafraserer sagnene med dette udgangspunkt i sin artikel. Ønsker man at
forstå funktionen af stednavneforklarende elementer i naturligt fortalte sagn, nytter det
ikke noget at tage udgangspunkt i materiale der er indsamlet med det formål at forklare
stednavnes oprindelser. Dette resulterer kun i cirkelslutninger.

Termen folkeetymologi er altså en sprogvidenskabelig diskurs der ser stednavneom-
dannelser og navneforklarende elementer i sagn som produkter af den samme kollektive
mekanisme der kommer til udtryk i ikke-sproghistorisk uddannede menneskers forkerte
antagelser om stednavnes etymologiske ophav (jf. Dalberg 1991, s. 18) hvad enten de
kommer til udtryk i stednavneomdannelser eller sagn. Til denne erkendelse kan særligt
jævnføres Olschanskys generelle definition af fænomenet hvor hun blandt andet ind-
drager at den folkeetymologiske omtyding af ord er “in etymologischer, diachronischer
Hinsicht nicht korrekt” (Olschansky 1996, s. 107).

Således sættes der altså typisk lighedstegn mellem termen folkeetymologi og ‘forkert’
etymologi. Særligt tydeligt bliver dette lighedstegn når man i stednavneforskningen også
har talt om lærd folkeetymologi som en beskrivelse af eksempelvis renæssancehistoriker-
es uholdbare tolkninger af stednavne (Dalberg 1991, s. 18–19; termen benytter fx Bach
1953–1954, 2: s. 538).

Når tidligere tiders historikere således også kan få termen folkeetymologi knyttet til
sine stednavnetolkninger, står vi tilbage med en term der sigter til stort set alle tilfælde
hvor en stednavneforsker vurderer at et foreliggende tolkningsforslag er uholdbart, uan-
set om denne har ‘folket’ eller den ‘lærde’ som ophav. Men renæssancehistorikeren
gjorde jo bare sit bedste med udgangspunkt i den viden om sproget der eksisterende
i hans samtid, og følger vi logikken til dørs kan en professionel stednavnetolkning der
senere vurderes at være uholdbar, derfor også kaldes for folkeetymologi (jf. Dalberg 1991,
s. 19, der fører en lignende argumentation).

Men et endnu vigtigere argument imod termen folkeetymologi benyttet om navne-
forklarende elementer i sagn, handler om hvorvidt det fra den enkelte sagnfortællers
synspunkt overhovedet gør en forskel om han rammer ved siden af stednavneforsker-
ens etymologiske tolkninger eller ej. Selv har jeg været inde på hvordan navneforkla-
ring i sagn kan tage sigte på etymologisk ‘gennemsigtige’ stednavne som Junkerhul og
Dansebjerg, begge på Samsø: I Junkerhul druknede ifølge et sagn en junker – altså en
‘(ung) person af fornem stand’, ‘ung adelsmand’ og lignende (ODS, Junker,1) – og til
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Dansebjerg knyttes tre forskellige traditioner der indeholder elementer af overnaturlig
dans (Danielsen 2017b, s. 50–56).

Begge navne sættes netop også i deres etymologiske tolkninger i forbindelse med hen-
holdsvis substantivet junker (dog måske slægtsnavnet Junker) og substantivet dans eller
verbet danse (DS, 1: s. 10 og 82). For den gennemsnitlige, dansktalende samsing i slutnin-
gen af det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede, hvor sagnene blev nedskrevet, har
stednavnene altså ikke virket ordsemantisk ugennemsigtige, eller ‘betydningsløse’ for at
bruge Nicolaisens term, som resultat af en sproghistorisk udvikling, og sagnfortællere-
nes forståelse af stednavnets betydning er jo i overensstemmelse med stednavnefors-
kernes tolkninger, i hvert fald hvad angår selve identifikationen af de ord stednavnene
er dannet af.

I de sagn jeg i forbindelse med dette ph.d.-projekt har læst igennem fra Sønderjyl-
land, er der også mange lignende eksempler hvor tydningen7 af stednavnene i sagnet
stemmer helt eller delvist overens med stednavneforskernes etymologiske tolkninger.
Eksempelvis fortæller Hans Blad følgende sagn for Evald Tang Kristensen i Lysabild på
Als i 1910:

Paa Pestens Tid døde de alle ud, saa der blev kun | en tilbage, og han satte
et Lys op i en Abild | for at tilkjendegive sin Nærværelse. Deraf | Navnet
Lysabild.
(DFS 1929/016, s. 10203a; trykt Tang Kristensen 1928–1939, IV: nr. 1064)

Hans Blad, og andre sagnfortællere (ibid., IV: nr. 1063, 1065), forklarer altså oprindelsen
til stednavnet Lysabild med udgangspunkt i et pestsagn (jf. Diederichsen 1994, s. 49).
Men hvordan stemmer tydningen af selve stednavnet Lysabild i dette sagn overens med
stednavneforskningens tolkning?

Blad identificerer stednavnet som en sammensætning af to ord han kender fra sit eget
levende sprog: Første ord er substantivet lys der i henhold til sagnets handling må sigte
til et ’lys til at lyse med, støbt lys, kærte, candela’ (Feilberg 1886–1914, 2: 479), velsagtens
som del af en lanterne eller anden form for lampe der har tilladt ophængning udendørs.
Andet ord er substantivet abild der i betydningen ‘æbletræ’ er tæt afhjemlet i hele den
østlige del af Jylland inklusive det østlige Sønderjylland med Als (JO, abild) hvor Blad
netop fortæller sagnet for Tang Kristensen.

Hvor Blad således tyder navnet skråsikkert i relation til sagnets handling, er stednav-
nets etymologiske tolkning i stednavneforskningen mere forsigtig. En af de første tolk-

7Begrebet tydning om de associationer et stednavn kan give for den almindelige navnebruger, vender
jeg tilbage til senere (s. 100 ff.).
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ninger af stednavnet er udført af præst og sprogforsker Johannes Kok (1821–1887) der
foreslår at Lysabild har betydningen “et Æbletræ, som er lyst og skinnende (af smukke
Frugter)” (Kok 1863–1867, 2: s. 263).

Marius Kristensen formoder at byen i vikingetiden tog navn efter en gruppe af blomst-
rende “skovabilde” (Kristensen 1936–1937, s. 8), med hvilket han mener en lille skov af
vildtvoksende æbletræer der har stået i blomst (ODS, Skovabild). Både Koks og Kristen-
sens tolkninger foreslås i Danmarks Stednavnes bind syv fra 1939: Efterleddet er singu-
laris eller pluralis af substantivet abild ‘æbletræ’, eventuelt i en kollektiv betydning, og
forleddet er adjektivet gammeldansk liūs ‘lys’ sandsynligvis med sigte på blomsternes
farve (DS, 7: s. 156).

Senest i 2008 har Bent Jørgensen fremstillet den tolkning af Lysabild der forinden
var foreslået af Kristian Hald (1965, s. 199): Forleddet er adjektivet lys, og efterleddet
er gammeldansk *apældi ‘æblekrat’, og stednavnet kan dermed tolkes navnesemantisk
som “Det lyse (dvs. åbne) æblekrat” (Jørgensen 2008, s. 187).

Hvad angår identifikationen af de ord stednavnet er sammensat af, er Blads synkrone
tydning af stednavnet Lysabild altså delvist i overensstemmelse med stednavneforsker-
nes diakrone tolkninger. Overensstemmelsen er dog an på hvilken tolkning vi accepte-
rer som den objektivt set ‘rigtige’: Sigter forleddet snarest til en kollektiv afledning af
substantivet abild ‘æblekrat’ som Kristensen, DS, Hald og Jørgensen foreslår, er Blads
tydning ‘æbletræ’ ikke just lig med tolkningen, men han kommer meget tæt på.

Nicolaisen gjorde faktisk en lignende observation: Navne hvis etymologiske betyd-
ning er helt gennemsigtigt i forhold til det levende sprog, kan også gøres til genstand
for ophavsforklaring i sagn (Nicolaisen 1976, s. 154–155). Nicolaisen tænker sig i stedet
at denne type navneforklarende sagns funktion er at forklare oprindelsen til navnets
overraskende eller ‘sjove’ betydning hvorfor narrativerne ofte har virket humoristiske
på fortæller og tilhører (Nicolaisen 1977b, s. 7–8, 11, 1984, s. 267).

Ønsket om at forstå noget umiddelbart uforståeligt fremhæver han altså stadig som
sagnenes primære funktion, og således lander vi atter med fødderne solidt planet i fo-
regående afsnits diskussion om det ætiologiske sagn der kommer af et antaget menne-
skeligt behov for at forklare årsagen bag forskellige fænomener som man ikke forstod.

Min overbevisning er at det ikke gør nogen forskel for sagnfortælleren om det navne-
forklarende element tager sigte på etymologisk ‘gennemsigtige’ eller ‘ugennemsigtige’
stednavne. Sagnfortælleren oplever potentielt de synkrone associationer som navnene
giver ham, som lige oplagte i begge tilfælde, og derfor opfatter han og tilhørerne dem
potentielt også som lige rigtige.
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Jeg mener derfor at vi rammer fuldstændig ved siden af en forståelse af sagnfortæl-
lerens inddragelse af stednavneforklarende elementer i sagn, når vi hele tiden fokuserer
på ‘gode’ eksempler hvor sagnfortælleren entydigt tager fejl i sine antagelser om sted-
navnets etymologiske ophav set i forhold til vores etymologiseringer, og da særligt når
vi i den forbindelse byder ind med en antagelse om at sagnfortælleren og tilhørerne pri-
mært interesserer sig for sagnet fordi de ønsker at genindføre betydning i stednavnet
hvis betydning man først ikke kunne få øje på.

Tværtimod kan vi med fordel vende argumentet på hovedet: Et sagn der inddrager et
stednavneforklarende element, viser jo netop hvordan sagnfortælleren i stednavnet ser
betydning der rækker ud over navnets denotatum – ikke at han gik og undrede sig over
hvad betydningen var.

3.4 Hønen eller ægget: Det stednavneskabende sagn

Johan Kalén (1926), Mary Williams (1963), Wilhelm F.H. Nicolaisen (1968), Ronald L. Ba-
ker (1972b) og jeg selv (Danielsen 2017b) har været optaget af en diskurs der handler om
sagnets nærmere relation til stednavnet set fra stednavneforskningens diakrone erken-
delsesinteresse: Er stednavnet opstået som et resultat af sagnet, eller er sagnet derimod
opstået efter stednavnet har været i brug i nogen tid?

I nærværende projekt arbejder jeg med en definition af sagnet hvor jeg fokuserer
på den unikke fremførelse der skete den dag sagnfortælleren fremførte sit sagn. Med
denne definition er det egentlig absurd at tale om at sagnet skaber et stednavn, med
mindre sagnfortælleren i øjeblikket finder på at opkalde lokaliteten. Hvad ovenstående
forskere mener med at et ‘sagn’ går forud for stednavnedannelsen, er egentlig at en
lokalt økotypificeret sagntype eller traditionsdominant danner udgangspunktet for en
stednavnedannelse.

Af samme årsag er diskursen også svær at afgrænse fra de meget nærliggende til-
fælde hvor tro på overnaturlige væsner som nisser, trolde og nøkker ligger til grund
for stednavnedannelsen. Tro bliver netop ofte formidlet gennem sagnfortælling, særligt
gennem fortællinger i første person om møder med disse væsner, den slags narrativer
som von Sydow (1934b, s. 261) oprindeligt kaldte for memorater (Honko 1964).

I den danske stednavneforskning har man i forlængelse af studiet af sakrale sted-
navne – altså navne der i deres etymologiske oprindelser vidner om fortidens religiøse
liv – diskuteret hvilke stednavne der på samme måde kan belyse troen på overnaturlige
væsner i fortiden, hvad der i studierne benævnes folketro eller lavere religion (Dalberg
og Kousgård Sørensen 1979, s. 130–132, Hald 1966, s. 59–63 og Kousgård Sørensen 1992).
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Eksempelvis kan vi kun gisne om hvilke sagn der har været fortalt med udgangs-
punkt i en lokalitet som Troldehullet (således fire forskellige lokaliteter på Samsø, DS,
1: s. 46, 69, 92 og 113) i tidspunktet omkring stednavnets dannelsestidspunkt (jf. Daniel-
sen 2017b, s. 76), og om disse sagn har været enslydende nok til at vi kan beskrive dem
samlet som en sagntype.

Som allerede Mary Williams (1883–1977) pegede på står vi i mange tilfælde over for et
problem der minder om det klassiske kausale dilemma om hvorvidt hønen eller ægget
kom først (Williams 1963, s. 361). Dog er der somme tider, men langt fra altid, bedre
muligheder for faktisk at afgøre spørgsmålet med stor sikkerhed når det drejer sig om
rækkefølgen af kausalitet af stednavn og tradition.

Et eksempel fra Samsø som jeg har omtalt tidligere (Danielsen 2017b, s. 66–67, 76),
er et sagn nedskrevet af en kvindelig elev på Frederiksborg Højskole i 1920. Her siges
stednavnet Svenskekanalen (“Svenske Kanalen”) at være kaldenavn på Kanhave-kanalen
der skærer hele vejen gennem den smalle tange der forbinder Samsøs nordlige og sydlige
del, og som i fortiden har skabt sejlforbindelse tværs gennem øen (ibid., s. 100–101, nr. 4):

Der siges, at i gamle Dage har den nordlige og den sydlige Del af Øen
[ɔ: Samsø] ikke været forbundet med hinanden, der er ogsaa et Sted, hvor
Øen er meget smal, og hvor der er en Kanal, som kaldes »Svenske Kanalen«,
det skal have været under Krigen 1658, at Svenskerne har gravet den og saa
trukket deres Skibe derigennem, hvilket jo var nemmere en[d] at sejle Nord
eller Syd om Øen, og inde i denne Kanal kunde de ogsaa skjule sig for Dan-
skerne. Et andet Sagn siger, at det er Harald Blaatand, der har gravet den.
(ibid., s. 100–101, nr. 4; oprindeligt fra DFS 1906/023, top.nr. 353)

Fra Samsø læses også flere eksempler der tilhører traditionsdominanten om at sven-
skerne skulle have gravet kanalen under svenskekrigene i det 17. århundrede. Arkæ-
ologer har dog i nyere tid slået fast at kanalen stammer fra vikingetiden, og derfor er
kaldenavnet Svenskekanalen altså entydigt ikke et vidnesbyrd om en historisk begiven-
hed hvor svenskerne gravede kanalen under svenskekrigene (Danielsen 2017b, s. 66–67,
76).

Stednavnets ophav kan således kun forklares med henvisning til selv samme tradition
hvor det påstås at det var sådan kanalen blev til (ibid., s. 66–67, 76). En elev fra Askov
Højskole kalder i et andet sagn på samme måde kanalen for Svenskerenden (ibid., s. 101,
nr. 5).

Diskursen om at finde kausaliteten mellem stednavn og tradition er i sit diakrone fo-
kus meget nært beslægtet med foregående diskussioner om det ætiologiske og det nav-
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neforklarende (folkeetymologiske) sagn: Ligesom sagnfortælleren ikke skelner mellem
‘rigtige’ og ‘forkerte’ antagelser om stednavnets etymologi set i forhold til stednavne-
forskerens senere analyser af navnet, genkender hun næppe heller den cirkelslutning
der gemmer sig i at sætte stednavnet Svenskekanalen i forbindelse med et sagn der ud-
springer af den selv samme lokalt forankrede tradition som stednavet gør.

I diskursen overser man også fuldstændig sagnet og den betydning eksempelvis disse
sagn om svenskekrigene har haft for sagnfortæller og traditionssamfund i den samtid
sagnene fortælles i. Danmark havde været involveret i flere krigshandlinger i løbet af
det 19. århundrede, særligt første og anden slesvigske krig i henholdsvis 1848–1850 og
1864 hvoraf den sidste endte i et stort og blodigt tab for Danmark (se nærmere s. 116 ff.),
og i 1914–1918 foregik første verdenskrig med Danmarks sydlige nabo Tyskland som en
hovedaktør. For en yngre højskoleelev i 1920 har særligt første verdenskrig stået i skarp
erindring.

I øjeblikket et sådan sagn fortælles, er stednavnets ‘rigtige’ etymologi og ophav fuld-
stændig ligegyldig, og kanalens kaldenavn Svenskekanalen synes nu pludselig at be-
kræfte den historiske virkelighed i fortællingen om svenskernes store entreprenørpro-
jekt på Samsø under krigen i 1658. Diskursen vil jeg derfor ikke genoptage i nærværende
ph.d.-afhandling.

3.5 Kategorisering af navneforklarende sagntyper og
-motiver

I Danske sagn og Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv udgiver Tang Kristen-
sen, som nævnt og diskuteret tidligere (s. 18 f.), sit materiale under kategorier der frem-
går af de overskrifter hvorunder de fortløbende nummererede enheder er trykt, og her
finder vi flere interessante overskrifter8:

• “Kirkenavnets fremkomst” (Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 159 ff.). Se Danielsen
2016b.

• “Visse stednavnes oprindelse” (Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 407 ff.).

• “Naiv forklaring a[] stednavne” (ibid., 3: s. 412 ff.).

8De tre første overskrifter har jeg også omtalt og diskuteret i Danielsen 2013, s. 5, og Danielsen 2017b,
s. 12–13. Se også Danielsen 2016b, s. 35.
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• “Navnes fremkomst m. m.” (Tang Kristensen 1891–1894, 6: s. 205 ff.). Materialet
trykt under denne overskrift tager sigte på forskellige former for navne, herunder
både person- og stednavne.

Men som med det ætiologiske sagn, opdager man også her hvordan mange sagn kunne
passe under flere overskrifter. Som jeg omtalte tidligere (s. 21), beror Tang Kristensens
kategorisering på et personligt skøn om sagnenes mest fremtrædende temaer, og man
finder meget materiale under andre overskrifter der på samme vist indeholder navne-
forklarende elementer.

Noget lignende kan vi observere i nyere tid. Bengt af Klintberg udgav i 2010 sit ty-
peindeks over svenske sagn efter at have arbejdet på det siden 1962 (af Klintberg 2010).
Slår man op i indekset under “place name” (ibid., s. 497) får man referencer til ikke min-
dre end 33 typer, hvoraf 24 referencer falder under kapitlet “T. Settlement and Social
Relations” (ibid., s. 341 ff.).

Specifikt om stednavnesagn skriver han dog indledningsvis: “The great majority of
the place-name legends have a very limited distribution and are therefore not included
in the catalogue” (ibid., s. 342).

Stith Thompson definerede også et selvstændigt motiv for fænomenet:

A1617. Origin of place-name. India: Thompson-Balys. (No attempt is given
here to collect references to place-name origins. Stories of this kind are
world wide.)
(Thompson 1955–1958, 1: s. 244)

Opslaget er altså lige så nedslående som Bengt af Klintbergs kommentar citeret ovenfor:
Vi finder hos Thompson motivet defineret, men han finder det ikke muligt at give refe-
rencer til de store mængder af materiale hvor dette motiv optræder på tværs af mange
kulturer. Vi bliver altså ikke rigtig klogere på motivet – Thompson konstaterer blot at
motivet findes, og at det er verdensomspændende.

Hvad vi dog bliver klogere på er hvordan stednavneforklarende elementer optræder
i mange forskelligartede folkloristiske udtryk, herunder også mange forskelligartede
sagn. Netop derfor har af Klintberg ikke formået at definere det navneforklarende sagn
som en selvstændig og geografisk udbredt type bestående af en række elementer der
følger efter hinanden og til sidst ebber ud i navngivning af en lokalitet.

Men forskningens fokus på kategoriseringen stopper ikke her. I tidens løb er der også
dukket forskellige artikler op hvor både folklorister og stednavneforskere har forsøgt at
definere underkategorier for de navneforklarende motiver i sagn med udgangspunkt i
mere eller mindre afgrænset empirisk materiale.
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Et tidligt eksempel på denne kategoriserende virksomhed finder vi i en artikel af Ro-
bert M. Rennick (1970) der med udgangspunkt i et større empirisk materiale fra staten
Indiana, USA, fremstiller ni forskellige punkter for navnes ophav som det fremgår i den
mundtlige overlevering i Indiana (efter ibid., s. 39):

1. Names Derived From Personal Names
2. Names Derived From Places
3. Literary, Biblical and Classical Sources of Names
4. Names Derived from Local Geography
5. Local Historical Events
6. Names Derived From Spoken Words
7. Aspirations of Early Citizens
8. Nicknames Given to Early Settlers and Towns
9. A Variety of Possible Sources

Vender vi tilbage til Anders Blaks sagn om stednavnene Genner og Hoptrup (ovenfor
s. 66) kan vi genkende flere af disse kategorier: Navngivningen af Hoptrup falder mes-
tendels under Rennicks kategori nummer seks eftersom Blak forklarer hvordan navnet
indeholder udråbet “Hop derop”. Derimod falder navngivningen af Genner bedst under
punkt fem.

Men til punkt fem kunne man teoretisk set også indordne navngivningen af Hoptrup
eftersom udråbet, “Hop derop”, er del af en historiseret narrativ. At være historiseret,
altså at narrativen foregår i en nær eller fjern fortid, er i øvrigt gældende for stort set
alle narrativer der falder under genren sagn (Tangherlini 1994, s. 13–15). Således hører
sagnet samlet set altså til både kategori nummer fem og seks.

Kategoriseringssystemet er det mest systematisk fremstillede system af sin type, jeg
har fundet, og det indeholder omtrentligt alle de kategorier man finder nævnt i lignende
arbejder. Men systemet lider under samme problem som så mange andre kategorise-
ringssystemer: Ét sagn kan passe under flere kategorier. Rennick fremlægger igennem
artiklen materialet under de forskellige kategorier, men hvilke sagn han placerer hvor
beror ofte på et personligt skøn.

Med udgangspunkt i staten Indiana i USA forsker også Ronald L. Baker i stednavne
og deres relation til sagn. I et par artikler redegør Baker for traditioner der har givet
ophav til lokale stednavne (Baker 1970 og 1972a). I 1972 opfordrer Baker i en artikel i
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tidsskriftet e Journal of American Folklore til at meddele sagn i forbindelse med tolk-
ningen af stednavne fordi man ad denne vej kan danne sig et indtryk af de mennesker
der bor i området, og hvad navnene betyder for de lokale (Baker 1972b, s. 369).

I 1995 udgiver Baker stednavneleksikonet From Needmore to Prosperity om stednavne
i den amerikanske delstat Indiana (Baker 1995), og her følger han dette princip. Værket
er i sin essens et alfabetiseret leksikon over bebyggelsesnavnene og deres historiske
oprindelse, men hvor Baker har fundet sagn tilknyttet stednavnene, er disse meddelt
(ibid., 45 ff.). Indledningsvis gennemgår Baker de hyppigst forekommende motiver i
disse place-name legends som han kalder dem (ibid., s. 8–14).

Som vi allerede så hos Rennick, fremhæver Baker også hvordan mange stednavne i
sagn siges at indeholde et udråb eller anden fyndig bemærkning. Bemærkningen kom-
mer gerne fra et medlem af den indfødte nordamerikanske befolkning iblandet en ste-
reotyp opfattelse af denne befolknings opførsel og måde at tale engelsk (ibid., s. 10–11,
216). Eksempelvis gengiver han et sagn om hvordan en gruppe indianere kom til byen
Merom for at skaffe alkohol, men ønsket udtrykte de igen og igen som ‘Me, rum!’ (ibid.,
s. 11, 216).

Også Wilhelm F.H. Nicolaisen (1977b) fremhæver denne slags eksempler og sagnenes
humoristiske islæt. Baker (1997, s. 501) gentager Nicolaisens pointe og betegner ligefrem
sagn med dette navngivningsmotiv som place-name jokes, men han tilføjer hvordan den
manglende kontekst i det arkiverede materiale gør det svært at afgøre med sikkerhed
hvilken indstilling sagnfortæller og traditionssamfund egentlig havde til sagnene. Jeg
vil dog formode at sagnene forekom sjovere for den hvide amerikaner end den befolk-
ningsgruppe der blev gjort grin med.

På dansk finder vi også eksempler på sagn hvor en fyndig bemærkning eller et ud-
råb forklares som det leksikalske indhold i et stednavn. Inger M. Boberg (1962, s. 56)
fremhæver nogle eksempler på dette, blandt andet hvor det himmelske udråb “Her er
stedet!” sættes i forbindelse med stednavnet Herrested.9

I sagn om kirkebyggeri findes ofte navneforklarende elementer hvor kirken, sognet
og/eller byen forklares opkaldt (Danielsen 2016b). Ud over et udråb fra Vorherre (Dani-
elsen 2015; 2016b, s. 46–47), kan udråbet også stamme fra bygherren, der i øvrigt ofte
er en kvinde, eksempelvis den spydige bemærkning “Så kan du des lettere kysse min

9Stednavnet Herrested denoterer egentlig to forskellige lokaliteter hvor det samme navngivningsmotiv
er tilknyttet: Den ene Herrested er det gamle navn på sognebyen i Toftlund sogn i Sønderjylland (DS,
4: s. 652), den anden er Herrested by og sogn på Fyn. Boberg (1962, s. 56) slår uforsætligt lokaliteterne
sammen.
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r..” der bliver til kirke- og sognenavnet Kisserup på Sjælland (Danielsen 2016b, s. 43–46;
Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 768).

På Branderup Mølle (Branderup Sogn) møder Tang Kristensen i 1894 møller Jørgen
Fausbøl (1838–1923) der blandt andet fortæller følgende narrativ som Tang Kristensen
har optegnet i dialekt ved benyttelse af det fonetiske alfabet udviklet af K.J. Lyngby
(1829–1871)10:

Røven var Æ røṿ var i døøň uud i | æ moos met imæľ Allrop å Höjṛop | Så
sår[11] han dær å öjt: Æ komer | aler ap, æ kom\mer/ aler åp, å \i de samm/
så så han | sø a[12] at æ søňen, å dæ̲får fæk | dæṇ̌ bỵ æ navn Aľerop. Mæn
så | vææň han sæ om å så så han nọ̈r | å såi: Æ komer höjer åp. Så fæk | dæň
by ̣ dæær no̲ren får æ Nawn | Höjịrop. Sǎḍen fæk Aľerop å | Höjẹrop \djæ/
naw̲n. | dæṇ̌ by dæ leget søňen får blöw | da kaľt it.
(DFS 1929/016, s. 6773b; trykt Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 2142)

[Ræven sad fast i dyndet ude i mosen midt imellem Allerup og Højrup. Så sad
han der og råbte: “Jeg kommer aldrig op, jeg kommer aldrig op”, og i det samme
så så han sydpå, og derfor fik den by navnet Allerup. Men så vendte han sig om,
og så så han nordpå og sagde: “Jeg kommer højere op.” Så fik den by dér norden
for navnet Højrup. Sådan fik Allerup og Højrup deres navne. Den by der ligger
sønden for blev da kaldt det. Min normalisering.]

Fausbøl var selv indsamler af folklore, blandt andet for Svend Grundtvig (Ellekilde 1944–
1948, 1: s. 26, 28; 2: s. 231), og traditionen har han gengivet i sin lille bog Minder fra
Branderup Sogn og Roost (Fausbøl 1911, s. 73).

Talende dyr er ikke almindeligt i narrativer der falder inden for genren sagn, men
hører derimod til inden for de såkaldte dyrefabler hvor dyr med menneskelige egen-
skaber bærer handlingen. Fortællerne i det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede har
næppe fremstillet disse narrativer som troværdige oplysninger, men har i stedet benyttet
dem som underholdning (von Sydow 1934b, s. 256–257). Fausbøls sagn om stednavnene
Allerups og Højrups ophav har næppe heller været taget særlig alvorligt, men er snarere
et humoristisk indslag.
10Se eksempelvis Lyngby, 1858, s. 1–3, for brugen af den lyngbyske lydskrift. Som nævnt indledningsvis

benytter jeg i denne afhandling Otto Jespersens lydskriftsystem der præsenteredes i første bind af
tidsskriftet Dania (Jespersen 1890–1892). Jespersen har i indledningen til Feilbergs jyske ordbog
udarbejdet en nøgle mellem de to lydskriftsystemer (Feilberg 1886–1914, 1: X–XI).

11sår > Sidste bogstav er et fejlskrevet ‘d’ der vistnok er rettet til ‘r’, men læsningen er lidt usikker.
12sø a > Ordet er underprikket med 5 prikker.
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Fausbøl har sikkert også fundet sagnet særligt interessant i lyset af sin almene anti-
kvariske interesse for den lokale folklore og ‘uddøende’ dialektord, jævnfør hans liste
over “Forsvundne og forsvindende Ord” som det er “paa Tide at optegne […] hvis de
ikke helt skal gaa i Glemmebogen” (Fausbøl 1911, 83 ff.).

Ofte når jeg støder ind i sådanne ‘gode’ navneforklarende sagn, hvor et udråb gøres til
genstand for navngivning, fornemmer jeg at sagnfortælleren ikke har taget narrativen
særlig seriøst som troværdige oplysninger om stednavnes ophav. Sagnene er snarere en
finurlig leg med ord, ligesom i eksemplet om Genner og Hoptrup (s. 66 f.), og de vidner
først og fremmest om den lokale humor, hvilket jo også både Nicolaisen (1977b) og Baker
(1997, s. 501) observerede.

Helt ubrugelig er kategoriseringen af navngivningsmotiver dog ikke. Hvad disse stu-
dier lærer os, er at visse navngivningsmotiver kan gå igen som traditionsdominanter
på tværs af større eller mindre geografiske udstrækninger og tid. Som jeg nævnte tidli-
gere (s. 54 ff.), findes der en hyppigt overleveret traditionsdominant i danske sagn om
druknede eller på anden (magisk) vis forulykkede brude, og disse sagn knyttes ofte til
stednavne på Brud(e)- (fx af Klintberg 2010, type T117, og Knudsen 1935a).

Men vi må samtidig erkende at navngivningsmotivet ikke er obligatorisk inden for
denne sagntype: Der findes enkelte sagn hvor brude og brudeskarer synker i jorden, men
hvor lokaliteten ikke navngives efter begivenheden (fx Tang Kristensen 1892–1901, 3:
nr. 1733 og 1734). Navngivningsmotivet inddrages hvis det giver mening i den kontekst
sagnet fortælles i, og det gjorde det ofte rundt omkring i Danmark hvor stednavne på
Brud(e)- er hyppige.

3.6 Opsamling og diskussion: Hvordan kommer vi videre?

Igennem tiden er emnet om navneforklarende elementer i sagn sat i forbindelse med
forskellige diskurser uden nogen særlig kontinuitet eller konsekvens. I ny og næ har en
kulturforsker kastet sin interesse på disse anderledes idéer om stednavnes og andre fæ-
nomeners ophav – idéer der står i kontrast til den argumentation den metodisk bevidste
forsker selv ville benytte som forklaring på samme fænomeners ophav.

Et eksempel på en sådan kulturforsker er stednavneforskeren der ønsker at forklare
stednavnes etymologiske ophav. I dette arbejde gør hun sit bedste for at komme omkring
alle sandsynlige muligheder for en tolkning, hvis altså ikke én tolkning særligt træder
frem som det sikreste bud. I den forbindelse ser vi, særligt i stednavneforskningens første
årtier, at den bevidste inddragelse af sagnene tager sig ud som en lidt metodisk usikker
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argumentation for eller imod sagnenes potentielle vidnesbyrd om faktiske historiske
forhold set med historikerens kildekritiske briller.

Jeg har selv beskæftige mig med stednavneforskning, og jeg finder stednavne og deres
etymologiske oprindelser utroligt spændende, og i min hverdag optager emnet meget af
min tankevirksomhed. Nogle mennesker omkring mig viser dog knap så stor interesse
når jeg holder lange monologer om et eller andet byskilt jeg i forbifarten kastede min
kærlighed på. Observationen førte mig frem til en måske selvfølgelig, men ikke desto
mindre meget vigtig konklusion: Ikke alle mennesker interesserer sig for stednavne-
forskning.

Alligevel har fænomenet hvor stednavne forklares i sagn, været forstået som en almen
interesse for at forklare stednavnes oprindelser ude hos den ikke-sproghistorisk trænede
kreds af sprogbrugere. Også Kristin Bakken (2013) har for nyligt givet udtryk for noget
lignende. Denne antagelse er blevet til af flere årsager.

Den sporadiske forskning i emnet kan med fordel forklares som et hierarkisk kate-
goriseringssystem. Genren sagn er i sammenligning med eksempelvis eventyr og viser
i sig selv en folkloristisk underkategori der synes mere eller mindre afgrænset i de for-
skellige forskningsbidrag: Således inkluderes somme tider Bibelen, islændingesagaer og
oldgræsk litteratur i genren. Men genren sagn inddeles også i underkategorier, blandt
andet det ætiologiske sagn, og herunder finder vi yderligere en underkategori, nemlig
det navneforklarende sagn.

Nederst i kategoriseringshierarkiet har man videre forsøgt at inddele det navnefor-
klarende sagn i underkategorier med fokus på de måder hvorpå stednavne forklares i
sagnene, eksempelvis stednavne der menes at indeholde et fyndigt udråb (“Hop derop!”
bliver til Hoptrup), eller sagn der redegør for oprindelsen til stednavne med udgangs-
punkt i lokalhistoriske begivenheder.

Problemet med alle disse kategorier fra genren sagn og nedefter er at afgrænsningen
mellem kategorierne på de forskellige niveauer blot er teoretiske. Således støder man
ofte ind i konkrete sagn der passer under flere kategorier, og den endelige kategorisering
bliver oftest et produkt af forskerens personlige skøn.

Et andet og mere grundlæggende problem er de generaliserende teser som forskellige
forskere har formuleret om kategoriernes overordnede funktioner i traditionssamfun-
det. Det ætiologiske sagn forudsætter således at mange sagn både oprinder og gennem
historien er overleveret i kraft af et alment menneskeligt behov for at forklare og for-
stå årsagen bag diverse fænomener. Denne generelle forestilling er da nedarvet til det
navneforklarende sagn.
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Men i stednavneforskningen finder vi hertil ordet folkeetymologi benyttet som en
overordnet term for flere forskellige fænomener, herunder også sagn med navneforkla-
rende elementer, med en (underforstået) præmis om at disse folkeetymologier skal være
‘forkerte’ i sammenligning med stednavneforskerens etymologiske tolkninger. Inden
for stednavneforskningen er dette flere steder suppleret med en antagelse om at men-
nesket ønsker at tilpasse uforståelige leksikalske elementer i stednavne til forståelige
elementer.

For at understøtte hypotesen om et sådan folkeetymologisk projekt, har forskerne
derfor tendens til at opliste ‘gode’ eksempler på sagn og andet materiale, eksempelvis
middelalder- og renæssancehistorikeres spekulationer i topografisk-historiske værker,
i hvilke der gives udtryk for entydigt ‘forkerte’ antagelser om stednavnes etymologiske
ophav.

I dette tilvalg af ‘gode’ eksempler har man (med undtagelse af Nicolaisen) overset
de relativt mange tilfælde hvor sagnfortællere forklarer stednavne i mere eller mindre
overensstemmelse med stednavneforskerens etymologiske tolkninger, i hvert fald hvad
angår identifikationen af de ord stednavnet er dannet af. Når sådanne stednavne forkla-
res i sagn, passer det nemlig dårligt ind i tesen om et menneskeligt behov for at skabe
betydning i det etymologisk ugennemsigtige stednavn.

Videre har man ladet hypotesen om det navneforklarende eller folkeetymologiske
sagn fungere som en stærk bias i indsamlingen af sagnene, og disse har man måske
oven i købet gjort til genstand for analysen af selv samme fænomen.

Hverken stednavneforskningen eller folkloristikken har formået at bevise at en in-
teresse for stednavne og deres etymologiske og/eller historiske ophav skulle have været
en stærk motiverende faktor for store dele af menneskers involvering i sagnfortælling.
Derimod har forskerens forudindtagede antagelse om en sådan bred interesse ude hos
den almindelige navnebruger blot fungeret som teoretiske skyklapper som han har iført
sig inden han gik i gang med at analysere sagnene.

I analysen af sagnene har man nemlig aldrig overvejet sagnenes fortælleomstændig-
heder, altså hvilke tænkende og følende individer sagnene blev fortalt af, og i hvilken
mikro- og makrokontekst sagnfortællingen foregik i. Man har i stedet fokuseret på de
navneforklarende elementer alene, og sagnene anonymiseres og parafraseres måske
endda med dette element i fokus. Derfor har man fuldstændig overset hvor mangefacet-
teret en betydning det enkelte sagn skaber for fortæller og tilhører.

Det navneforklarende eller folkeetymologiske sagn fungerer altså ikke som analyse-
model, ligeså lidt som det ætiologiske sagn gør det. De fleste mennesker interesserer
sig som udgangspunkt ikke meget for at forklare stednavnes oprindelser, ligesom de i
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denne forbindelse heller ikke besidder en underbevidst trang til at genindføre betydning
i stednavne der umiddelbart er semantisk uforståelige (jf. Danielsen 2017a).

Min kontrahypotese er at kun de færreste sagn kan påvises kun at have til formål
at forklare oprindelsen til fænomener den lokale befolkning ikke forstår. Ætiologiske
elementer er nemlig i enhver fremførelse af et sagn del af en helt unik diskurs hvor
elementet kan stå mere eller mindre i fokus an på hvem der fortæller om hvad i hvilken
kontekst.

Som jeg redegjorde for i løbet af forrige kapitel, husker og fortæller mennesket sagn
fordi sådanne narrativer har en grundlæggende relevans for fortælleren idet hendes sagn
spejler det samfund hun er del af. Det er i denne relevans at sagnets betydning ligger,
og som jeg som analytiker af sagnet må forsøge at redegøre for. Først da kan jeg prøve
at forstå det navneforklarende elements rolle inden for rammerne af sagnet.

Således ønsker jeg at vende de teoretiske forudsætninger på hovedet: I stedet for at
påstå at ønsket om at forklare oprindelsen til stednavne er den almindelige forudsætning
for at sagn med stednavneforklarende elementer opstår, mener jeg omvendt at ønsket
om at fortælle sagnet ofte går forud for at det stednavneforklarende element blev ind-
draget.

Metodisk må vi derfor også tage udgangspunkt i materiale hvor vi så vidt muligt kan
genskabe sagnfortællingens oprindelige kontekst, og hvor indsamleren ikke har påvir-
ket informanten med direkte eller underforståede spørgsmål om stednavnes oprindelser.
Kun uden denne bias kan vi komme nærmere en forståelse af det navneforklarende ele-
ments betydning i sagnet som folkloristisk genre. Heldigvis er de sagn som Evald Tang
Kristensen indsamlede, netop et sådan materiale.
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4 Sagnfortællerens troværdighed og
mordet på kniplingskræmmeren:
Stednavneforklarende elementer som
retorisk strategi

Som nævnt tidligere (s. 21 f.), er en vigtig del af sagnets definition hvordan narrativen
fortælles som troværdige oplysninger. Tangherlini (1994, s. 5) fremhæver hvordan sag-
net simpelthen bliver fortalt i lyset af det underliggende spørgsmål: Er dette troværdigt?
I dette kapitel vil jeg gå i dybden med hvordan sagnfortælleren skaber troværdighed i
sagnet, og jeg vil vise hvordan stednavneforklarende elementer i sagn tager sig ud som
en del af den sandhedsretorik sagnfortælleren benytter i sit sagn.

Som eksempel vil jeg inddrage to fortællinger om et mord der skulle være udført i
Ørderup i Toftlund Sogn. Eksemplerne vender jeg tilbage til løbende igennem de næ-
ste afsnit. Første eksempel har Tang Kristensen indsamlet på sin tur til Sønderjylland
i 1903. Her kommer han til Rødding Sogn hvor han i Gustenborg lige nord for lands-
byen Brændstrup møder arbejdsmanden Kristian Klavsen (Tang Kristensen 1923–1928,
4: s. 275). Denne fortæller sagnet som Tang Kristensen har nedskrevet i sine feltnoter
således:

En Kniplingskræmmer loserede ved Jakob Bjor|holms Fader i Ørderup. Der
plejede han at kom[me.] || Saa kom de til at spille Kort og han vandt. Lav |
han skulde saa i Seng, fik Manden Karlen til at | hjælpe sig at slaa ham ihjel
og saa bar \kjørte/ de ham | ned til en Bæk der løber neden for Gaarden |
og smed ham ned i et Høl som de endnu | kalder \æ/ Kræmmerhøl \den Dag
i Dag/. Blodet, der var løben | af ham paa Gulvet, det kunde de ikke vaske
| af, og \der/ var en Plet paa Væggen, som de ikke | kunde kalke af, ihvor
tit de kalkede. Der var | ogsaa et Vindue i det Kammer som de var | gaaet
ind af, det kunde de ikke holde helt, | ihvor tit de gjorde det i Stand, saa gik
det | i Stykker igien. Der var heller ikke Ro i det | Værelse, og ingen kunde
sove der. Hjulspore|ne, der hvor de havde kjørt de holdt dem. | De havde
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omviklet Hjulene med Halm for | at de ikke skulde høre dem, for det var en
| temmelig haard Vej ned til Engen. Ved det | Høl viste sig et Lys. Han var
fra Lille Nu|strup.
(DFS 1929/016, s. 9345a–b)

Sagnet er med nogle stilistiske ændringer trykt i den nye række af Danske Sagn (Tang
Kristensen 1928–1939, IV: nr. 867).

Andet eksempel stammer fra Hejls hvor Christian Toft fortæller et lignende sagn for
Tang Kristensen i marts 1907. Tidspunktet og stedet for indsamlingsrejsen fremgår af
Minder og Oplevelser hvor Tang Kristensen nævner “Chr. Toft” som “Købmanden i Byen
[ɔ: Hejls]” (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 337–338). I meddelerregistret til Danske
Sagn står han derimod registreret som lærer på Hejls Efterskole (Tang Kristensen 1928–
1939, ‘Registre’ s. 57) ligesom det fremgår af informationerne under det trykte sagn
(ibid., 4: nr. 869).

Uanset Tofts profession, lyder hans sagn i Tang Kristensens feltnoter som følger:

Der var en Bissekræmmer Lavst han gik | omkring med Kniplinger og havde
solgt | mange, saa han havde en hel Del Penge | med sig. Han loserede sig
en Nat ind | ved Jes Bjørholms. Saa fik han at vide | at han førte mange
Penge med sig og han over|falder ham og slaar ham forfærdet.[1] | Under
Kampen faar Lavst et stort | Saar og hans højre \Haand/ [blev] blodig og
[han] kommer | til at slaa den ind paa Væggen under | Kampen, saa der blev
en stor Plet. | Den Plet er der endnu, men nu først | overkalket, det hjalp
ikke. saa brød [de] | Muren ned, det [hjalp] heller ikke, saa satte [de] et
| stort Skab for. Han blev baaret op paa | Loftet og Jes troede han var død.
Næste | Dag var der fremmede i Stuen, det | var Folk der var ude at søge
efter Kræmmeren. | Da han var kommen til Live igien og hø|rer det og saa
pikker han paa Loftet. Saa | tager Jes en Stok og banker op mod | Loftet og
siger[: “]Saa er de Høns nu i æ K[or]n[2] || igjen.[”] Natten efter binder han
Halm om | Hjulene paa Vognen og kjører han ned til | Aabøl Aa og smider
ham derud i et | Høl, og det hedder siden den Tid Lav|stes Høl og Aalgaar-
den ved siden | af hedder Lavstes Aalga[a]rd. Andre | (min Fader) siger, at
han bar ham der|ned og der fortælles. at man møder | et Spøgelse der bærer

1forfærdet > Den trykte version har ‘fordærvet’ hvilket giver bedre mening (Tang Kristensen 1928–
1939, IV: nr. 869).

2K[or]n > Egentlig ‘Kron’.
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en anden paa | Ryggen, [(]saadan har hans Bedstemo|der fortalt). Paa Toft-
lund Kirkegaard | ligger en Gravsten over Jes og den er der | røde Streger
ned ad. de vil heller ik|ke gaa væk. Der staar at han var | Dannebrogsmand
og Sandemand.
(DFS 1929/016, s. 9937b–38a; ord tilføjet i [ ] er inspireret af den trykte ver-
sion af sagnet: Tang Kristensen 1928–1939, IV: nr. 869)

Traditionen om dette mord har Tang Kristensen trykt i otte varianter (ibid., 4: nr. 866–
873), men kun i ovenstående eksempler er stednavneforklaringer del af sagnene. Lokal-
historikeren G. Helge Petersen gengiver en version “frit efter Beb[oerne] i Stenderup”
(Petersen 1942, s. 128–129). Her kaldes kammeret, hvor mordet fandt sted, for “æ Kræ-
mekamme” (ɔ: Kræmmerkammeret) som en påmindelse om mordet, men Petersen næv-
ner til gengæld ikke hverken æ Kræmmerhøl, Lavstes Høl eller Lavstes Aalgaard (ibid.,
s. 128–130).

4.1 Axel Olrik og stedfæstelse

En teori som jeg tidligere har benyttet til at beskrive stednavneforklaringernes funktion
i sagnene (Danielsen 2013, s. 20–24, 2016b, s. 37–38, og 2017b, s. 37–42), er teorien om
stedfæstelse formuleret af Axel Olrik. Teorien er mest fyldestgørende beskrevet i værket
Nogle grundsætninger for sagnforskning (Olrik 1921, s. 97–103) der er udgivet posthumt
af Hans Ellekilde, og hvorfra følgende definition stammer:

En fortælling siges at være stedfæstet, når den ikke blot er henlagt til en be-
stemt skueplads, men knyttet til bestemte steder således at de opfattes som
vidnesbyrd om fortællingens rigtighed, idet de indeholder et eller andet for-
hold om hvis oprindelse fortælleren beretter, og hvis rigtighed fortællerens
samtid kan overbevise sig om.
(ibid., s. 97; spærret skrift ophævet)

Olrik benytter termen stedfæstelse om selve teorien, mens det enkelte element der udgør
et sådan vidnesbyrd om fortællingens rigtighed, kaldes for et stedfæste.

Hvad man altid skal være opmærksom på i arbejdet med Olriks grundsætninger, er
hvordan hans definition af termen sagn er meget bred og dækker over hele folkedigt-
ningen generelt, herunder også eventyr, viser med mere (jf. Ellekildes forord i ibid., s. 1).
Derfor er hans teori om stedfæstelse også som udgangspunkt et fænomen Olrik finder i
flere folkloristiske genrer.
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Årsagsforklaringen bag et eller andet forhold udgør kernen i teorien om stedfæstelse.
Således behøver stedfæstet slet ikke være et sted i det eksterne landskab. I myter kan
man finde stedfæster der sigter til mere generelle betragtninger af verden, som når Olrik
fremhæver den norrøne myte om Lokes straf i hvilken stedfæstet udgøres af fænomenet
jordskælv (Olrik 1921, s. 99).

Myten læses blandt andet i den prosaiske afslutning på eddadigtet Lokasenna der er
overleveret på oldislandsk i håndskriftet GKS 2365 4to, også kaldet Codex Regius af Den
Ældre Edda, dateret til 1260–1280 (handrit.is, opslag på GKS 2365 4to). Lokes straf er i
denne kontekst foranlediget af de fornærmelser han i løbet af digtet lod guderne høre.
Guderne spænder Loke fast og lader slangegift dryppe ned i hovedet på ham:

Sigyn kona Loka sat þar ok helt munnlaug undir eitrit. En er munnlaugin
var full, bar hón út eitrit; en meðan draup eitrit á loka. Þá kiptiz hann svá
hart við, at þaðan af skalf iǫrð ǫll; þat ero nú kallaðir landskiá‹l›ptar.
(Lokasenna, s. 57)

[Lokes kone Sigyn sad der og holdt et kar under gien. Men når karet var fyldt,
bar hun gien ud, og imens dryppede gien ned på Loke. Da rystede han så hårdt
[af smerte], at hele jorden skælvede. Det kalder vi i dag for jordskælv. (Min over-
sættelse)]

Dog påpeger Olrik hvordan stedfæstelse er særligt hyppigt forekommende i netop folke-
sagnet (Olrik 1921, s. 98). I sine grundsætninger definerer Olrik folkesagnet som “kort,
med en ganske enkelt handling, sædvanlig et eneste anskueligt optrin, ikke sjælden
tilspidset til et fyndigt udbrud af de optrædende personers tale” (ibid., s. 34–35).

Under opslaget “Folkeminder” i Salmonsens Konversationsleksikon satte Olrik (1919)
netop stedfæstet i forbindelse med denne genre3:

I mange Tilfælde forevises en Ting, der har sin Oprindelse fra denne Be-
givenhed (f. Eks. et Bæger, der menes at være ranet fra Troldene), ell[er]
der udpeges et Naturforhold ell[er] et Navn, der er opstaaet ved denne Lej-
lighed. Denne Tilknytning til Virkeligheden er Sagnets »Stedfæste«; til det
[egentlige] Stedfæste hører, at det ydre Minde menes at være opstaaet ved
selve Begivenheden.
(ibid., s. 368)

3Termen “Stedfæstelse” fik også sit eget opslag i leksikonnet, dog sættes fænomenet ikke her i særlig
forbindelse med folkesagnet som genre (Olrik og Ellekilde 1927).
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I Kristian Klavsens sagn (ovenfor s. 85) finder vi flere eksempler på stedfæstelse i lø-
bet af fortællingen om mordet på kniplingskræmmeren. Et stedfæste udgør eksempel-
vis navngivningsmotivet: Kræmmeren smed de “ned i et Høl som de endnu kalder \æ/
Kræmmerhøl \den Dag i Dag/”. Stednavnet æ Kræmmerhøl er altså et forhold om hvis
oprindelse Klavsen beretter, og derved kan stednavnet opfattes som vidnesbyrd om den
årsag der siges at lægge bag.

I en tidligere, mere flygtig benævnelse af stedfæstelsesteorien skriver Olrik hvordan
spøgerier af de omtalte personer i sagnet også kan fungere som stedfæster (Olrik 1908b,
s. 85–86). Når sagnfortælleren forklarer at en hændelse får en overnaturlig konsekvens,
eksempelvis at en person i sagnet siden hændelsen har spøgt på stedet, så fungerer
beskrivelsen af hændelsen netop som en årsagsforklaring bag de overnaturlige konse-
kvenser. Forklaringen af årsagen bag et givet forhold var jo netop forudsætningen for
stedfæstelsen, uanset om forholdet er materielle objekter, stednavne eller spøgelser.

Tager vi tanken videre kan vi uproblematisk kalde de overnaturlige hændelser i Klav-
sens sagn for stedfæster: Blodet fra liget kunne hverken vaskes af gulvet eller kalkes af
væggen, og vinduet kunne ikke repareres. Hertil var der ikke ro i værelset, med andre
ord spøgte det, hvorfor ingen kunne sove der, og ved æ Kræmmerhøl viste sig også et
lys, altså en anden form for spøgelsesagtig manifestation.

Et mindre overnaturligt stedfæste i Klavsens sagn udgør hjulsporene der “holdt dem”
(ɔ: holdte sig) fordi vejen var hård, altså blev hjulsporene ikke slettet af vejr og vind.
Tang Kristensen laver faktisk en rettelse i feltnoterne der sigter til hvordan liget blev
transporteret ned til bækken: Verbet ‘bar’ retter han til ‘kjørte’ ved udstregning og en
tilføjelse over linjen. For at stedfæstet om hjulsporene der ikke kan slettes, virker, er
det jo vigtigt at liget blev kørt og ikke båret ned til åen. Om rettelsen falder tilbage på
Klavsen eller alene skyldes Tang Kristensens efterrationalisering, kan ikke afgøres med
sikkerhed.

De stednavneforklarende elementer i Tofts sagn (ovenfor s. 86) fungerer også som
stedfæster. Toft nævner ikke æ Kræmmerhøl, men stedfæster i stedet sagnet til to andre
stednavne: Lavstes Høl er navnet på det hul i Åbøl Å som kniplingskræmmeren Lavst
bliver smidt i, og Lavstes Aalgaard ligger ved siden af og er altså også direkte eller indi-
rekte opkaldt efter Lavst.

Men Tofts sagn om kniplingskræmmeren stedfæstes også på andre måder. Nogle sted-
fæster er genkendelige fra Klavsens sagn: Pletten på væggen i værelset hvor mordet
fandt sted går igen, men det oprinder ifølge Toft fra kniplingskræmmerens blodige hånd,
og pletten ses endnu men er gemt væk bag et skab efter flere mislykkede forsøg på at
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fjerne den. Spøgeriet ved åen tager sig hos Toft lidt anderledes ud: “et Spøgelse der bærer
en anden paa | Ryggen”.

For at dette stedfæste fungerer, er Toft dog nødt til at inddrage en alternativ metode
til afskaffelsen af liget: Tofts far har fortalt at morderen bar kræmmeren. Både Klavsen
og Toft giver altså udtryk for en vis usikkerhed omkring detaljerne i afskaffelsen af liget.

Toft inddrager afslutningsvis et stedfæste som Klavsen ikke har med: På Toftlund
kirkegård står der en gravsten over dannebrogsmand og sandemand Jes Bjørholm, og
på stenen ses nogle røde streger – hvilket må forstås som blod – der ikke kan vaskes af.

Både Klavsen og Toft forklarer altså hvordan en episode har sat gang i en masse
forhold i det eksterne landskab (inklusive gården i Ørderup), herunder navngivning af
lokaliteter og andre fænomener af mere eller mindre overnaturlig karakter. I henhold
til Olriks teori fungerer disse forhold som stedfæster fordi deres oprindelser forklares,
og de tjener derfor som vidnesbyrd om sagnets troværdighed.

Stedfæstelsesteorien har ikke fået meget opmærksomhed siden den blev præstente-
ret. Det må delvist skyldes at teorien først blev tilgængelig for et ikke-dansklæsende
publikum i 1992 i den engelske oversættelse af Nogle grundsætninger for sagnforskning
(Olrik 1992, s. 79–86). En anden årsag skal søges i at Olriks værk repræsenterer et andet
teoretisk standpunkt end de fremførelsesorienterede teorier man benytter i moderne
folkloristik.

De forskellige folkloristiske genrer, som eksempelvis sagn, eventyr og viser, så Olrik
nemlig bogstaveligt talt som folkeminder der “er fortalte fra en ubestemmelig fortid
indenfor de ikke-bogligdannede lag i samfundet” (Olrik 1921, s. 33), ligesom “[]olkemin-
derne har den værdi for forskningen, at de fører ind i tider og i samfundslag, hvis åndsliv
vi ellers kun kender i sparsomt mål” (ibid., s. 34).

P. O. Christiansen (2013, s. 71–75) kalder denne strømning i den danske folkloristik
for mindemetoden der trækker tråde både tilbage til Svend Grundtvig og frem til Olriks
elev Hans Ellekilde der opretholdte dette grundsyn gennem hele sit liv (han døde i 1966).
I værket Nordens gudeverden der initieredes af Olrik men færdiggjordes af Ellekilde efter
førstnævntes død i 1917, kom metoden til fuld udfoldelse idet folkeminder indsamlet i
Olriks samtid benyttes som kilde til førkristne praksisser i sammenligning med andre
kilder så som den oldislandske eddadigtning, sted- og personnavne med mere (Olrik og
Ellekilde 1926–1951, 1: s. 1–9).

Tangherlini (2013, s. 210) og andre skriver om Olriks teorier, særligt hans berømte
episke love (Olrik 1908b og 1921, s. 66–82), som et klart eksempel på tidens ‘superorga-
niske’ forestillinger, jævnfør den ældre finske skoles forsøg på at genskabe de folkloris-
tiske udtryks urformer (se ovenfor s. 17 f.). Olrik forestillede sig nemlig at traditionerne
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lever uafhængigt af de mennesker der overleverer dem. Traditionerne udvikler sig der-
for efter faste, nærmest darwinistiske love. Olriks grundsætninger er da værktøjskassen
der indeholder de redskaber som folkemindeforskeren har brug for til at skære sig ind
til traditionernes ældgamle, oprindelige kerne.

I beskrivelsen af stedfæstelsesteorien ser vi netop i de efterfølgende paragraffer at
Olrik blandt andet teoretiserer mulighederne for stedfæstets ophav, særligt i § 129 hvor
han opstiller tre muligheder for et stedfæstes oprindelse i en tradition (Olrik 1921, s. 101).
Olrik tænker sig altså også stedfæstet som en potentiel statisk, men af forskellige årsager
alligevel omskiftelig bestanddel af en tradition som den overleveres fra generation til
generation og fra lokalitet til lokalitet. Olriks teori handler da netop om hvordan vi
skelner mellem de statiske (oprindelige) stedfæster og senere tilføjede (uoprindelige)
stedfæster der ikke har noget med sagnets ældgamle ophav at gøre.

Af samme årsag forholder Olrik sig til nogle overraskende moderne fremførelsesori-
enterede observationer i løbet af paragrafferne om stedfæstelsesteorien. Allerede Olriks
indledende definition af teorien i § 119 (citeret ovenfor) lægger op til en nærmest syn-
kron forståelse af fænomenet idet han siger at stedfæster “indeholder et eller andet for-
hold om hvis oprindelse fortælleren beretter, og hvis rigtighed fortællerens samtid kan
overbevise sig om” (ibid., s. 97; mine kursiveringer). Olrik sætter altså med det samme
fortælleren og dennes samtid i fokus.

Samtidens (tilhørernes) påvirkning af stedfæstets tilstedeværelse i sagnet giver han
senere udtryk for: I § 121 omtaler Olrik at stedfæstelse særligt optræder når der “fortæl-
les noget usandsynligt” fordi et “tilknyttet stedfæste forudsætter, at der kan næres tvivl
om fortællingens sandhed, og at denne tvivl bör afvæbnes” (ibid., s. 98; spærret skrift
ophævet).

Olrik peger her indirekte på at stedfæstet kan være et produkt af de forventninger
fortælleren har til sine tilhøreres potentielle skepsis over for det fortalte, og særligt her
nærmer Olrik sig en moderne fremførelsesorienteret forståelse af genren sagn. Vi kan
blot sammenligne med Linda Déghs observation at sagnfortælleren tilpasser sagnet efter
sin egen fornemmelse af hvornår tilhørerne kunne komme med argumenter mod tro-
værdigheden i fortællingen. Disse argumenter vil fortælleren nemlig forsøge at komme
i forkøbet (Dégh 2001, s. 2–3).

Men for Olrik er disse erkendelser om fortællerens og samtidens synkrone påvirk-
ning af traditionen altså mere en slags kildekritisk advarsel: Stedfæstelsesteorien er i
Olriks og hans samtids optik tænkt som ét af redskaberne i folkemindeforskerens værk-
tøjskasse. Folkemindeforskerens primære opgave er stadig at skære sig ind til traditio-
nernes oprindelige kerner, men for at kunne foretage denne operation er det afgørende
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at kunne skelne mellem hvad der er ægte fortidslevn, og hvad der blot er nyere ændrin-
ger og tilføjelser som traditionen har udviklet sig.

Men stedfæstelsesteorien kan uproblematisk føres ind i en mere fremførelsesoriente-
ret læsning af sagnet. I det følgende vil jeg vise hvordan Olriks gamle teori om stedfæs-
telse har en naturlig plads inden for rammerne af de retoriske strategier som fortælleren
benytter, inden for den unikke fremførelse af sagnet. Stedfæstet er et retorisk redskab
med den overordnede funktion at overbevise tilhørerne om sagnets troværdighed. På
denne måde føres det levende, tænkende og sagnfortællende menneske uproblematisk
ind i stedfæstelsesteorien og erstatter de gamle hyperorganiske spekulationer.

4.2 Aristoteles, sandhedsretorik og paralogismer

Den amerikanske antropolog og folklorist Elliott Oring har i nyere tid fremstillet en
teori for de retoriske strategier sagnfortællere benytter for at skabe troværdighed i deres
fortælling, både i sagnet selv men også i den kommunikative diskurs der kan opstå
omkring en fortælling (Oring 2008). Som dansk term for Orings “Rhetoric of Truth”
(ibid.) benytter jeg i det følgende ordet sandhedsretorik.

Orings teori tager afsæt i den græske filosof Aristoteles (384–322 f.v.t.) og hans tre
kategorier for et vellykket retorisk udsagn – ethos, logos og pathos (Aristoteles 2013,
s. 34–35) – hvor under Oring gør rede for en lang række underkategorier (Oring 2008,
s. 130–131). Særligt kategorien paralogisme skal her fremhæves.

En paralogisme kalder vi også på dansk en fejlslutning, og Oring (ibid., s. 150) har
særlig tanke på den type fejlslutning at konsekvens kan omvendes: Hvis A har som
konsekvens B, slutter man at når B optræder, må A være forudsat (Aristoteles 1955,
s. 31). Axel Olrik gjorde faktisk en lignende observation: Et ophavssagn har ifølge Ol-
rik det formål at forklare en tings ophav, men ‘sagnet’ (ɔ: traditionen) får troværdighed
netop gennem denne tings tilstedeværelse, for, som Olrik formulerer i en parentetisk be-
mærkning, “virkningens forekomst fremkalder tro på årsagens gyldighed” (Olrik 1921,
s. 35).

I Orings model kommer vi tættest på en parallel til Olriks stedfæstelsesteori når Oring
som underpunkt til paralogisme påpeger hvordan fysiske beviser kan skabe troværdig-
hed for et sagn: “Physical evidence can be material objects or objects created in dis-
course” (Oring 2008, s. 151). Med objekter skabt i diskurs må Oring mene objekter der
bliver inddraget når et sagns eller en sagntraditions troværdighed bliver genstand for
debat i fortællesituationen eller traditionssamfundet generelt.
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Jeg vil dog indvende at objektet ikke nødvendigvis skal være ‘fysisk’ eller ‘materielt’
forstået som at objektet kan ses og røres ved. Et stednavn, eksempelvis, er jo først og
fremmest et sprogligt fænomen, og dets eksistens er derfor ikke materielt.

Navngivningsmotivet i Klavsens sagn (ovenfor s. 85) virker netop som en paralo-
gisme: Mordet på kniplingskræmmeren og afskaffelsen af hans lig ved at smide det i
bækken (A) siges at have den konsekvens at lokaliteten navngives æ Kræmmerhøl (B),
derfor synes eksistensen af stednavnet æ Kræmmerhøl (B) omvendt at forudsætte af-
skaffelsen af liget og det forudgående mord (A).

Det samme gør sig gældende i Tofts sagn (ovenfor s. 86): Mordet på kræmmeren
Lavst og afskaffelsen af liget (A) har den konsekvens at navnene Lavstes Høl og Lavstes
Aalgaard opstår (B), og derfor synes stednavnenes eksistens (B) omvendt af forudsætte
denne forbrydelse (A).

Benævnelsen af de overnaturlige konsekvenser fungerer også som paralogismer: Mor-
det af kniplingskræmmeren får ifølge Klavsen og Toft forskellige overnaturlige konse-
kvenser, så benævnelserne af de overnaturlige konsekvenser synes at sandsynliggøre
fortællingerne om mordet som faktisk foregået.

Paralogismen mister dog sin troværdighedsskabende effekt hvis en tilhører mener at
vide at der kan ligge andre og måske mere sandsynlige årsager til grund for den nævnte
konsekvens. Dermed afsløres paralogismen nemlig som en fejlslutning fordi tilhøreren
ikke accepterer præmissen i den omvendte konsekvens. Oring giver følgende eksempel
der stammer fra Milligan (1990, s. 94–95):

Nogle bigfoot-entusiaster fortæller om en fælles bekendt der har haft besøg af en
bigfoot4 på sin ejendom, og de fortæller at vedkommende i denne forbindelse har fun-
det nogle ekskrementer som hun mener stammer fra væsnet, og som hun stadig har
liggende i sin fryser. En anden person der er til stede i fortællesituationen, mener dog
med sikkerhed at have identificeret ekskrementerne som efterladenskaber fra en vas-
kebjørn (Oring 2008, s. 151). Dermed peger denne anden person på at ekskrementerne
(konsekvens B) ikke nødvendigvis forudsætter besøget af en bigfoot (årsag A), men at
ekskrementerne (B) faktisk kan forudsætte et besøg af et mere alment anerkendt væsen
(årsag C).

I den debat der kan opstå under omstændigheder hvor flere mennesker er samlet i for-
tællesituationen, bliver der gerne sat spørgsmålstegn til sagnet af tilhørerne (Dégh 2001,

4Meget kort fortalt er en bigfoot, også kaldet sasquatsh, et stort menneskelignende, behåret væsen
der går på to ben, og som mange mener lever i Nordamerikas skove. Selvom væsnet er set
af et utal af vidner, er det (endnu) ikke anerkendt af naturvidenskaben, og derfor har mange
entusiaster kastet sig ind i at finde endegyldige beviser så væsnet kan blive anerkendt. Se fx
https://en.wikipedia.org/wiki/Bigfoot (sidst set 26.06.2017).
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s. 2–3). En sådan debat kan vi dog yderst sjældent se af Tang Kristensens materiale, sim-
pelthen fordi indsamlingssituationen ikke lægger op til debat. Stedvis fornemmer man
alligevel at der kan være uenighed om detaljerne i en tradition, eksempelvis når Chris-
tian Toft nævner flere muligheder for afskaffelsen af kniplingskræmmerens lig (ovenfor
s. 86): Først nævner han at liget blev kørt ned til åen, dernæst at hans far mente liget
blev båret derned.

Paralogismes troværdighedsskabende funktion fungerer også bedst når årsag og kon-
sekvens kan accepteres som koncept i forhold til den viden om verden som sagnfortæller
og tilhører besidder på forhånd. Oring peger netop på sagnets overensstemmelse med
tilhørernes kognitive forventninger som en troværdighedsskabende faktor i sig selv med
følgende eksempel:

A legend about a ghost, for example, is more likely to be believed if ghosts
are an accepted conceptual category and if the ghost behaves as ghosts are
expected to behave.
(Oring 2008, s. 157)

De overnaturlige konsekvenser i Klavsens og Tofts sagn er faktisk helt forventelige un-
der de fremlagte omstændigheder set i relation til Juha Pentikäinens model for hjemsø-
gelser i Norden (Pentikäinen 1969, s. 97):

Særligt omstændighederne omkring kniplingskræmmerens død skaber forudsætnin-
ger for en hjemsøgelse: Kræmmeren blev myrdet, hans lig blev kastet i bækken – altså
blev han ‘begravet’ et vådt sted – og hvis det ikke var problematisk nok, fik han i sagens
natur ikke en traditionel, kristen begravelse. Har man tilmed begået nogle ugudelige
gerninger mens man var i live, for eksempel haft tendens til kortspil som kniplings-
kræmmeren havde, har man også svært med at komme videre til efterlivet. Det samme
gælder tyve og mordere, så Jes Bjørholm (i Klavsens sagn også karlen) er i højeste grad
kandidater til at gå igen. Ifølge Toft ser man netop “et Spøgelse der bærer en anden paa
Ryggen”.

Motivet om blodet der ikke kan vaskes af væggen og gulvet, er faktisk en variant af
en traditionsdominant. Således hørte vi tidligere (s. 59 f.) Christine Bennetsen fortælle
om den gale grevinde på Gram Slot hvis mord på en kammerpige blandt andet medførte
at en blodplet på gulvet fortsat er at se. Stadig i dag fremviser slottets guider en plet
under den kakkelovn i hvilken grevinden skulle have skaffet sig af med liget.5 Gram
Slot ligger kun små 20 kilometer nord for Ørderup og dermed gården hvor mordet på

5Således blev pletten mig fremvist på en guidet ‘Ghostwalk’ på Gram Slot den 1. august 2016.
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kniplingskræmmeren ifølge sagnene fandt sted. Blod der ikke kan vaskes væk, er altså
en kendt konsekvens af et mord på de kanter!

Stednavnene Æ Kræmmerhøl, Lavstes Høl og Lavstes Aalgaard, er det ikke lykkedes
mig at finde i Afdeling for Navneforsknings arkiver, og derfor har jeg ikke kunnet af-
gøre hvor kendte de har været i traditionssamfundet. Men det i sig selv betyder egentlig
ikke noget for de stednavneforklarende elementers troværdighedsskabende funktion:
Selvom man ikke har forudgående kendskab til de benævnte stednavne, eller for den
sags skyld har et indgående kendskab til Toftlund Sogns topografi, kan mennesker sag-
tens acceptere eksistensen af stednavne som koncept, ligesom navnene er realistiske
både om den slags lokaliteter som Klavsen og Toft beskriver, og i den kulturelle kon-
tekst navnene benyttes i.

Toft fremhæver også en gravsten på Toftlund kirkegård over morderen Jes Bjørholm.
Gravstenen er et rent materielt objekt, og man vil kunne forsikre sig om eksistensen af
stenen ved et besøg på kirkegården. Stadig i dag kan man på Toftlund kirkegård se en
gravsten over dannebrogsmand Jes Bjorholm, født i Ørderup i 1784 og død samme sted i
1863, men ingen røde streger er umiddelbart at se på stenens forside.6 Om Tofts stedfæste
sigter til netop denne sten, er derfor usikkert, men sammenhængen er påfaldende.

Vender vi tilbage til Klavsens sagn er andre dele af Orings model også i spil. Begrebet
distancing handler om afstanden mellem fortælleren og en potentiel kilde til sagnet (Or-
ing 2008, s. 133–135). Kilden til fortællingen kan være underforstået, men ikke direkte
udtalt:

Sometimes a narrator will establish a connection to one of the characters
in the narrative who may or may not be the source of the story itself. That
the character is the source may only be implied.
(ibid., s. 135)

Den første sætning i Klavsens sagn indikerer faktisk en relation til en af karaktererne
i sagnet: “En Kniplingskræmmer loserede ved Jakob Bjor|holms Fader i Ørderup”. Som
sagnet fremgår i Tang Kristensens feltnoter, er Jakob Bjørholms far vistnok lig med den
mand der sammen med sin karl slår kniplingskræmmeren ihjel (“…fik Manden Karlen
til at | hjælpe sig…”).

I teorien indikerer Klavsen altså at Jakob Bjørholm er kilden til sagnet, om end det
forekommer usandsynlig at denne Jakob skulle fortælle et sådan sagn om sin far. Klav-

6Billeder af gravstenen kan ses på DK-Gravsten.dk. Direkte links til billederne: http://dk-gravsten.dk/
kirkeg/Toftlund/Toftlund_C047g.jpg og http://dk-gravsten.dk/kirkeg/Toftlund/Toftlund_C047gb.jpg
(sidst set 24.08.2017).
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sen nævner snarere Jakob Bjørholm fordi han er en person kendt i lokalområdet. At
karaktererne i sagnet er en person der virkelig har eksisteret, er jo i sig selv troværdig-
hedsskabende. Også Toft udpeger med navns nævnelse Jes Bjørholm som morderen.

Men Toft skaber en mere direkte forbindelse tilbage til sin oldemoder som kilde til
sagnet, i hvert fald til sidste del om afskaffelsen af liget og spøgeriet. I de parentetiske
bemærkninger i Tang Kristensens feltnoter markeres nemlig først og fremmest Tofts far
som kilden (“Andre | (min Fader) siger”), men faderen har videre oplysningerne fra sin
bedstemor (“saadan har hans [ɔ: Tofts fars] Bedstemo|der fortalt”).

I forbindelse med spøgeriet på værelset siger Klavsen at “ingen kunde sove der”. Be-
mærkningen passer under Orings kategori Witnesses and Experts (Oring 2008, s. 142–
143), særligt vidneaspektet. Klavsens bemærkning forudsætter nemlig at flere personer
uden held har forsøgt at sove på værelset, og derfor peger han indirekte på vidner til de
overnaturlige hændelser der holder folk vågne.

Hvad angår materialet indsamlet af Tang Kristensen, er visse af Orings punkter ikke
mulige at inddrage i analysen fordi vi simpelthen mangler oplysninger om fortælleom-
stændighederne (jf. Mathiesen 1981, s. 142). Særligt mangler vi oplysninger om fremfø-
relsen af sagnet, herunder sagnfortællerens intonation, mimik og generelle optræden,
eksempelvis om sagnfortælleren har grinet (Oring 2008, s. 138–140).

Hvad vi dog kan vide os sikre på, er at både Klavsens og Tofts sagn er fyldt med retorik
der er med til at øge sagnenes troværdighed, og særligt paralogismerne er væsentlige i
forståelsen af stednavneforklarende elementers troværdighedsskabende effekt.

4.3 Fra betydning til tydning

Når stedfæstet udgøres af et stednavn, gør nogle særlige forhold sig gældende. For at
forstå hvad de er, må vi dykke lidt ned i nogle sprogteoretiske diskussioner om propriet
(ɔ: navnet) som sproglig størrelse.

I den efterhånden klassiske Elementær dansk Grammatik beskrev Paul Diderichsen
(1905–1964) propriets funktion på følgende måde: “Proprier er Ord, der benævner Gen-
stande individuelt uden at beskrive dem” (Diderichsen 1962, s. 34). I nyere tid har den
finske stednavneforsker og navneteoretiker Kurt Zilliacus (1927–2008) støttet denne de-
finition (Zilliacus 1997, s. 14).

De to teoretiske diskurser som Diderichsen her giver udtryk for, er hvad man andet-
steds har kaldt for henholdsvis individualitetsteorien, det vil sige at et proprium “deno-
terer én og kun én genstand” (V. Christensen og Kousgård Sørensen 1972, s. 12), og be-
tydningsløshedsteorien. Når navneforskeren siger at propriet denoterer, sigter det til at
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propriet peger på et objekt i verden, og dette objekt kaldes derfor for navnets denotatum
(fx ibid., s. 227). Derfor har man ment at stednavnet ikke betyder noget overhovedet idet
stednavnets leksikale betydning er uvæsentlig for om navnet kan fungere som navn (fx
Zilliacus 1997, s. 14–15). Netop denne betydningsløshed har stået i centrum for defini-
tionen af propriet som ordklasse (Nyström 2016, s. 39–40).

Et eksempel udgør stednavnet København. Navnet vil man som dansktalende forstå
som Danmarks hovedstad der ligger i det østlige Sjælland ud mod Øresund og så vi-
dere. Dette er stednavnets denotatum. At stednavnet i sin etymologiske oprindelse er
sammensat af de to substantiver købmand og havn, i den nærmere betydning “Købmæn-
denes havn” (Jørgensen 2008, s. 170), er derimod sagen uvedkommende. København er
nemlig i dag meget andet end et handelscentrum for tilrejsende købmænd der lægger
til med deres skibe i byens havn.7

Men når stednavneforskeren – i hvert fald den europæiske stednavneforsker – gør
stednavnet til analyseobjekt, er det som regel for at finde navnets etymologiske oprindelse.
Formålet med stednavnetolkningen er nemlig så vidt muligt at føre stednavnet tilbage
til dets dannelsestidspunkt i sproget.

Stednavnets dannelsestidspunkt er den periode hvor en gruppe mennesker på en el-
ler anden måde fandt en fælles konvention for hvordan man bedst omtalte lokaliteten.
Dannelsestidspunktet er i teorien før-proprialt forstået sådan at den måde som lokali-
teten omtaltes, endnu ikke kan kategoriseres sprogligt som et proprium, men mere er
en beskrivelse af eksempelvis lokalitetens funktion eller udseende. Stednavneforskeren
har nemlig som en underforstået og helt rimelig grundtese at stednavnet oprinder af ord
fra sprogets øvrige ordmateriale, herunder også proprier som personnavne eller andre
stednavne.

Tolkningsprocessen handler altså om at føre stednavnet tilbage til dets før-propriale
stadie, og erkendelsen har fået flere forskere til at pege på paradokset i at stednavne-
forskeren sjældent arbejder med navne som navne (fx Dalberg 1991, s. 9; jf. Danielsen
2017b, s. 31–32). I sin tolkning af stednavnet er stednavneforskeren slet ikke interes-
seret i stednavnets propriale funktion (jf. Dalberg 1991, s. 9), og at en sådan funktion
overhovedet er til stede, underforstås blot.

Metoden til stednavneforskerens etymologiske tolkningsarbejde er på dansk beskre-
vet af Vibeke Christensen (ɔ: Dalberg) og John Kousgård Sørensen i lærebogen Stednav-
neforskning 1 (V. Christensen og Kousgård Sørensen 1972). Stednavneforskningens pri-
mære opgave er ifølge forfatterne at “forstå de sproglige størrelser [stednavnene] in-

7Jeg har i dette eksempel fået inspiration i den argumentation Staffan Nyström (2016, s. 40) fører med
den svenske hovedstad Stockholm som eksempel.
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deholder” (V. Christensen og Kousgård Sørensen 1972, s. 28). Disse etymologiske tolk-
ninger kan herfra udnyttes af andre fag (jf. ibid.) fordi tolkningerne netop vidner om
den fortid stednavnet blev dannet i (stednavnenes udnyttelsespotentiale beskriver for-
fatterne i Dalberg og Kousgård Sørensen 1979).

Når København etymologisk kan tolkes som sammensat af substantiverne købmand
og havn med den nærmere, navnesemantiske betydning ‘købmændenes havn’ (Jørgen-
sen 2008, s. 170), siger det jo noget om byens kulturelle funktion i den fortid hvor sted-
navnet blev til. Sådan blev lokaliteten nemlig beskrevet ved stednavnets dannelsestids-
punkt.

Stednavneforskeren forestiller sig at stednavnet efter dannelsestidspunktet ‘lever’ i
sproget som et proprium, og hun finder da stednavnet overleveret i forskellige skrift-
lige kilder, eksempelvis middelalderlige diplomer, gamle kort og post- og adressebøger,
ligesom fonetisk trænede forskere, eventuelt stednavneforskeren selv, i nyere tid kan
have indsamlet stednavnets udtaleform ved at udspørge lokale informanter i felten (V.
Christensen og Kousgård Sørensen 1972, s. 31–70).

Sådanne kildeformer udgør hvert et historisk nedslag i stednavnets ‘liv’, og derfor
ordner hun dem kronologisk. Som udgangspunkt er de ældste kildeformer vigtigst fordi
hun med disse er tættest på dannelsestidspunktet (ibid., s. 112). Hertil har udtalen også
spillet en vis rolle fordi man generelt har regnet med at de ældre dialekttalende nav-
nebrugere i første halvdel af 1900-tallet, hvor store dele af denne stednavneindsamling
foregik (ibid., s. 69–70), kun i et begrænset omfang var påvirket af skriftformerne.

Kildekritik er naturligvis vigtigt: Stammer en kildeform eksempelvis fra et diplom fra
1200-tallet der kun kendes i en afskrift fra 1500-tallet, skal stednavneforskeren være for-
sigtig fordi kildeformen kan være påvirket af den 300 år yngre afskrivers skrivepraksis
(ibid., s. 108–109).

De formelle muligheder for den etymologiske tolkning holdes oppe mod de ekstra-
lingvistiske forhold, eksempelvis viden om lokalitetens historiske funktion, dens udse-
ende i dag eller på historiske kort og andre forhold (ibid., s. 146–162).

Jeg har i figur 3 illustreret det sproglige abstraktionsniveau en stednavnetolkning
foregår på. A viser et tilfælde hvor stednavneforskeren er heldig stillet idet hun har
kildeformer der ligger meget tæt på dannelsestidspunktet og herefter har nedslag med
jævne mellemrum op gennem historien. Tolkningen af mange bebyggelsesnavne, særligt
større og mindre (lands)byer, ligner scenarium A.

B er derimod et uheldigere scenarium fordi stednavneforskeren kun har nyere kil-
deformer der ligger langt fra dannelsestidspunktet. I tolkningen af naturnavne, altså
navne på søer, moser, åer m.m., kan man ofte støde ind i denne problematik: Navnet er
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Figur 3: Stednavnets ‘liv’ og tolkning. De lodrette streger repræsenterer historiske kil-
deformer, og de stiplede streger repræsenterer de tilfælde hvor en gammel kil-
deform kun kendes fra en yngre afskrift, eksempelvis et diplom fra 1200-tallet
der kun kendes i en afskrift fra 1500-tallet.

potentielt flere tusind år gammelt, men den ældste kildeform stammer måske fra sted-
navneindsamlingen i 1921–1922. En sådan navneform kan potentielt have undergået
mange ændringer op gennem historien som stednavneforskeren ikke kan redegøre for,
og tolkningen bliver derfor mere usikker.

C viser en yngre stednavnedannelse der kun rækker måske få år tilbage i tiden. Som
eksempel kunne der være tale om et gadenavn i et nyt bykvarter. Således er navnet nemt
at tolke med sikkerhed fordi vi ikke bare har kildeformer der ligger tæt på dannelses-
tidspunktet, men måske endda har skriftlige vidnesbyrd om den begrundelse kommunen
havde for at kalde gaden netop dét.
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D repræsenterer alle de antageligt mange tilfælde hvor stednavneforskeren aldrig
møder stednavnet i de konsulterede kilder, og derfor heller aldrig opdager at navnet er
i brug hos en større eller mindre brugerkreds. Således er det egentlig forkert at tale om
et scenarium for en stednavnetolkning – navnet tolkes jo netop ikke – men eksemplet
er alligevel værd at fremhæve.

Således var æ Kræmmerhøl (Klavsens sagn), Lavstes Høl og Lavstes Aalgaard (Tofts
sagn) ikke at finde som opslag i Danmarks Stednavne. Stednavneudvalgets forskere har
ved udarbejdelsen af de sønderjyske bind (DS, s. 3–7) simpelthen ikke opdaget at så-
danne navne var i brug i Toftlund Sogn.

Flere scenarier kunne på samme måde være fremstillet, eksempelvis et scenarium
hvor kildeformer afslører at et stednavn var i brug i en periode, men i de sidste mange
år helt har været forsvundet ud af lokalbefolkningens navneforråd fordi stednavnets
oprindelige denotatum ikke længere findes (en drænet sø, en mark der siden er blevet
bebygget el.lign.).

Altså har vi nu redegjort for hvordan stednavnet ‘peger’ ud i verden på to niveauer: På
den ene side er stednavnet en ‘betydningsløs’ betegnelse på en lokalitet, og på den anden
side har stednavnet en etymologisk betydning der typisk på en eller anden måde beskrev
stednavnets denotatum i den periode stednavnet opstod. Men i lyset af nærværende
projekts fokus på stednavneforklarende elementer i sagn, må vi tilføje atter et niveau til
spørgsmålet om stednavnets funktion og betydning.

For så snart en sagnfortæller benytter et stednavn som stedfæste for sit sagn, sker der
noget der ikke passer ind i hverken betydningsløshedsteorien eller stednavneforskerens
metodisk funderede etyomologiske tolkningsarbejde. Stednavnet bliver i sagnfortæl-
lerens diskurs til noget der rækker ud over dets rene denoterende funktion: På den ene
side peger sagnfortælleren pludselig på navnet og tillægger det semantisk betydning,
men på den anden side tolker sagnfortælleren ikke navnet som en stednavneforsker.

Med inspiration i særligt Vibeke Dalbergs teori om associativ betydning i navne (Dal-
berg 1985; 1989, s. 39–40) og Staffan Nyströms tanker om navnes betydning (Nyström
2013, 2016) har jeg udviklet en terminologisk skelnen mellem den professionelle sted-
navnetolkning og de tanker om stednavnes ophav man finder udtrykt i for eksempel et
sagn (Danielsen 2013, s. 25–26, 2016b, s. 38–39, og 2017b, s. 44–45).

Til sidstnævnte reserverede jeg termen tydning:

Tydningen er de umiddelbare associationer et stednavn giver for den almin-
delige navnebruger, typisk på baggrund af helt eller delvis homonymi med
andet ordmateriale fra navnebrugerens levende ordforråd under indflydelse
af kontekstuelle erfaringer om den betegnede lokalitet (denotatum). Ofte vil
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man opleve at tydningen foregår i en synkron tilgang til sproget, hvorimod
tolkningen per definition foregår i det diakrone sprogsyn hvor ældre kilde-
former af stednavnet og sproghistoriske udviklinger står i centrum for den
professionelle stednavnetolkning.
(Danielsen 2016b, s. 38–39)

Termen tydning er et bedre alternativ til at benævne ikke-professionelle idéer om sted-
navnes betydning end termen folkeetymologi: Tydning indeholder ingen konnotationer
til et kollektivt og udefinerbart ‘folk’, ligesom det ikke indikeres at dette ‘folk’ skulle
have gjort sig overvejelser der på nogen måde minder om de etymologiske tolkninger
stednavneforskeren udfører. Hertil afhænger tydningen heller ikke af hvorvidt sagnfor-
tælleren har ‘ret’ i sine betragtninger eller ej, hvilket som regel er underforstået så snart
termen folkeetymologi er i spil (en nærmere kritik af termen folkeetymologi kan læses
ovenfor s. 67 ff.).

Tydninger af stednavne kan foregå i forskellige sammenhænge, også uden for den
folkloristiske genre sagn. I medierne, både på de sociale og i de journalistiske medier,
fokuseres der ikke sjældent på ‘sjove’ stednavne. Mange dansktalende personer mores
således over navne som Tarm, Hørmested og Sengeløse, mens engelsktalende gæster ty-
pisk finder navnet på den vestfynske by Middelfart underholdende, idet første led vel
sættes i forbindelse med det engelske substantiv middle ‘midte’, mens andet led associ-
eres til substantivet fart ‘prut’.

De umiddelbare associationer som stednavnet giver, er nemlig principielt subjek-
tive og afhænger af den enkelte navnebrugeres personlige forudsætninger, eksempelvis
hvilke sprog navnebrugeren mestrer, om end associationerne ofte går igen blandt de
enkelte repræsentanter fra en gruppe der deler de samme kulturelle forudsætninger
(Dalberg 1985, s. 134, og 1989, s. 39).

I våbenskjold finder man også eksempler på at tydninger er foregået, nærmere be-
stemt i de såkaldte talende våben (fx Bartholdy 2012) hvor våbenbærerens navn illu-
streres i den heraldiske stil. Eksempelvis viser flere versioner af Århus’ byvåben et hus
bygget af årer.8

Men en tydning foregår altså også hver gang en sagnfortæller peger på et stednavn
og udnytter det som stedfæste for sin fortælling. I nogle tilfælde synes tydningen af
stednavnet dog at stå i en mere underforstået forbindelse til sagnet. Lad os kigge på et
eksempel der lokaliseres i Arrild Sogn i det vestlige Nordslesvig.

8Se Månedens navn på navn.ku.dk fra september 2010 om Århus. Direkte link: http://navn.ku.dk/
maanedens_navn/aarhus/ (sidst set 11.01.2017).
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I 1894 møder Tang Kristensen ægteparret møller Jørgen Fausbøl (1838–1923) og hans
hustru Maren Fausbøl på Branderup Mølle i Branderup Sogn. Hvor Jørgen fortæller en
del for Tang Kristensen, skulle Maren være fortælleren bag ét sagn – sådan fremgår
det i hvert fald i forbindelse med den udgivne version hos Tang Kristensen (1892–1901,
4: nr. 498). I sine feltnoter har Tang Kristensen nedskrevet hendes fortælling således:

Der hvor Aaen snoer sig mellem A|rild, Roost i Arild Sogn ligger paa || Vest-
siden af Aaen to Jordhøje, Levninger[9] | af to Borge. Paa Gaarden Rovbjærg
| hørende til Arild By boende[10] en Adels|mand Podebusk. Han havde be-
gaaet en | stor Majestætsforbrydelse og var af Kongen | dømt til Stejle[11] og
Hjul. Men hans | Slægt udvirkede, at han blev benaadet | paa den Betingelse
at han skulde fælde | et Rovdyr inden 24 Timer og da Pode|busk kom 1/4 Mil
sydøst for Gaarden | nedlagde han en stor Kjæmpeørn som | faldt død ned et
lille Stykke fra Aaen | Af Glæde over at beholde Livet opført[e][12] | han en
stor Borg paa det Sted hvor | Ørnen faldt og benævnede den Ørns|holm. Det
er de nordre Volde. I en | Mils Afstand syd for ligger Lev|ninger af en anden
Borg, som æ ved | ingen Navn paa. De to Herrer leve|de i den bedste Forstaa-
else i mange | Aar men en Gang ved et Drikkelag blev | de urede og ham paa
Søndrevolde lo|vede at bygge sin Borg op – det var | simple Huse han havde
– saa stort at | han paa Nørrevolde ikke kunde se Solen | ved Middagstide
for den. Han byggede | Borgen op og de blev ved at have Fjend||skab og Krig
med hinanden i mange | Aar og ødte hinanden. Han paa Sønder|volde be-
sluttede at drage om med[13] | en Flok Krigsfolk og brænde Ørnsvold[14] | af
en Nat. Det havde den 2 faaet | nys om og da der var 2 Veje mel|lem Borgene
drog han med den 2 Vej | og brændte ogsaa hans Borg af sam|me Nat, saa
de begge brændte. Lav | begge Hære drog[15] tilbage, kom de | ad samme
Vej og mødtes og de sloges | saa længe til alle Folk var dræbte | og kun de 2
Borgherrer tilbage. | De myrdede ogsaa hinanden. Pode|busk havde 3 Børn,
2 Døtre og 1 | Søn. Søn[nen] ved vi ikke af, men begge | Døtrene blev saa
fortvivlede at de | begge sprang ud af et Vindue ned i | Borggraven og væl-
tede deres Juvel|skrin foraf ud med dem. Det hedder | endnu æ Jomfruhøl

9Levninger > ‘v’ er tilrettet.
10boende > Vel fejl for ‘boede’.
11Stejle > ‘l’ er overstreget så der egentlig læses ‘t’.
12opført[e] > Ordet er skrevet helt ud til sidens kant hvorfor ‘e’ ikke er kommet med.
13med > ‘m’ er skrevet oven i et fejlskrevet ‘og’.
14Ørnsvold > ‘ld’ læses usikkert.
15drog > ‘d’ er tilrettet.
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der hvor de | sprang ud og hvert Aar paa Nytaars|nat skal de endnu høre en
Klagerøst | der nede ved æ Jomfruhøl, der siger: Mine | Fødder er saa kolde
– ja mine ere | ligesaa. N Ven de stikker med en Stang | ned paa Bunden,
giver det Klang af || de Juvelskrin.[…]
(DFS 1929/016, s. 6773b–6775a)

Sagnet fortsætter med yderligere detaljer om disse jomfruers opførsel da de var i live,
men denne del af sagnet er uvæsentlig i nærværende diskussion.

Maren foretager to åbenlyse tydninger i sit sagn: 1) Podebusk opførte en stor borg
“paa det Sted hvor | Ørnen faldt og benævnede den Ørns|holm”, og 2) “Det hedder
| endnu æ Jomfruhøl der hvor [jomfruerne] | sprang ud”. I konteksten er der ikke tvivl
om at Maren tyder stednavnene og tænker dem opstået som et resultat af de beskrevne
begivenheder i sagnet. Hendes inddragelse af disse stednavneforklarende elementer kan
uproblematisk betegnes som stedfæster.

Men Maren fortæller også om den sydligt beliggende borg: “I en | Mils Afstand syd for
[Ørnsholm] ligger Lev|ninger af en anden Borg, som æ ved | ingen Navn paa”. Herefter
refererer hun til denne lokalitet ved at kalde den Søndervolde igennem sagnet (se figur
4). Men i citatet afsløres det at Maren faktisk ikke anerkender Søndervolde som et navn.
Kun Ørnsholm er et navn!
Søndervolde tænker hun snarere som en beskrivelse: Den vold der ligger mod sønder

(syd). Tidligere beskrev hun også Ørnsholm: “Det er de nordre Volde”, og herefter kal-
der hun også Ørnsholm for Nørrevolde flere gange i løbet af sagnet, og en enkelt gang
vistnok også for Ørnsvold (“og brænde Ørnsvold | af en Nat”), men læsningen af Tang
Kristensens feltnoter er på dette sted lidt usikker.

Selvom hun ikke tænker Søndervolde og Nørrevolde som borgenes egentlige navne, er
det praktisk i sagnet at sætte disse to benævnelser op overfor hinanden for dermed at
opretholde fornemmelsen af de to lokaliteters stedlige relation som de ligger i forhold
til hinanden (se figur 4).

Maren står ikke alene i sin brug af disse navneformer. I Danmarks Stednavne udgør
Søndervold et selvstændigt opslag, og det tolkes som “Navn paa et Voldsted” (DS, 5: s. 80).
Stednavneudvalget betragtede altså Søndervold som et navn der fortjener et opslag.
Ørnsholm udgør også et opslag, men her henvises man blot til opslaget Vold som

Stednavneudvalget har fundet passende som opslagsform i henhold til en tysk matrikel
og en udtaleform (DS, 5: s. 83). I niende bind af Traps Kongeriget Danmark fra 1930
nævnes begge steder som “Nørrevolde eller Ørnsholm” og “Søndervolde”, og på begge
lokaliteter ses tydelige spor af ringvolde (Trap4, 9: s. 310). Netop de synlige levn af
voldene beskriver Maren jo også.
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Figur 4: Rugbjerg (sagnets “Rovbjærg”), Nørrevolde
og Søndervolde i Arrild Sogn. Baggrunds-
kort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

Problemstillingen hører til in-
den for rammerne af diskus-
sionen om propriets afgræns-
ning i forhold til appellativet
(altså substantiver som hund og
bil): Hvor går grænsen mellem
en stedbeskrivelse, eksempelvis
‘søndervolde’ som beskrivelse af
en lokalitet med tydelige re-
ster af voldgrave der ligger syd-
ligt i forhold til en anden til-
svarende vold, og et stednavn,
for eksempel Søndervold, der kan
findes som opslag i Danmarks
Stednavne?

Vibeke Dalberg (1985, og 1989,
s. 39–40) er af den opfattelse
at stednavnet ikke mister sin
proprialitet bare fordi navnebru-
geren kan lægge betydning i
stednavnet. Denne betydning er
nemlig et produkt af en subjek-
tiv associativ betydning idet den
enkelte sprogbruger associerer
stednavnet med ord hun kender

fra sit levende ordforråd under indflydelse af eksempelvis stedets faktiske funktion (Dal-
berg 1989, s. 39–40), eksempelvis det individualitetsudpegende stednavn Søndervolde sat
over for det appellativiske søndervolde.

Så langt svarer Dalbergs betegnelse associativ betydning altså til hvad jeg just kaldte
for tydning. Diskussionen om propriets afgrænsning i forhold til andre sproglige stør-
relser, eksempelvis appellativet, vil jeg dog ikke forsøge at besvare her. Til dette omfat-
tende spørgsmål rækker pladsen ikke. Som en arbejdshypotese regner jeg med at kunne
afgøre denne slags problemstillinger inden for rammerne af den kontekst stednavnet
benyttes:

Når Maren inddrager stednavne som Søndervolde og Nørrevolde i sit sagn, fornemmer
man netop hvordan stednavnenes denotata og tydninger spiller sammen. Maren bruger
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jo i sit sagn lokaliteterne i henhold til de oplagte tydninger stednavnene har, henholdsvis
det søndre og det nordre beliggende voldsted. Man kan sige at stederne lever op til sine
navne inden for sagnets rammer. Dette giver i sig selv en troværdighedsskabende effekt
fordi stednavn, lokalitet og narrativ spiller sammen.

Hypotesen kan jævnføres med Per Vikstrands model over begrebet ‘plads’ i forbin-
delse med hans studier af sakrale navne: Navnet på den geografiske lokalitet er ikke
kun en etiket på lokaliteten, derimod vidner stednavnets betydningsindhold om plad-
sens funktion hvad enten betydningsindholdet udledes af navnebrugeren i overensstem-
melse med navnets etymologiske udgangspunkt eller beror på senere efterrationalise-
ringer (Vikstrand 2001, s. 19–20).

Modellen ønsker Vikstrand netop at overføre på sin teori om folkeetymologi hvor han
argumenterer for at ‘stednavnesagn’ om stednavnes oprindelser og ‘folkeetymologiske
stednavneomdannelser’ spiller sammen i en menneskelig tendens til at sikre en gen-
nemsigtig semantisk betydning i det umiddelbart ugennemsigtige stednavn (Vikstrand
2008, s. 463–464). Som jeg argumenterede for tidligere (s. 68 ff.), finder jeg det ikke rime-
ligt at tage navneforklarende elementer i sagn til indtægt for denne tese, og Vikstrands
model vil jeg ikke gå videre med her.
Søndervolde og Nørrevolde udgør hvad vi kunne kalde for uudtalte stedfæster (jf. Da-

nielsen 2017b, s. 40). Dog må vi tage det forbehold at når stedfæstet er uudtalt, vil vi kun
kunne fremhæve det som en teoretisk mulighed at sagnfortælleren har tænkt stednav-
net som stedfæste. Maren har måske slet ikke tænkt over den oplagte kobling mellem
stednavn og (en detalje i) sagnet, eller omvendt har hun fundet koblingen så oplagt at
hun fandt det irrelevant at udtale den (jf. ibid.).

Stednavnet kan udgøre et særligt stærkt stedfæste for sagnet, netop fordi det både
peger på en unik lokalitet mens det på samme tid kan tydes i forbindelse med sagnets
handling. Dette gælder både de udtalte og de uudtalte stedfæster. Maren fortæller: “Af
Glæde over at beholde Livet opført[e] | han en stor Borg paa det Sted hvor | Ørnen faldt
og benævnede den Ørns|holm”. Således er stedfæstet for sagnet ikke kun stednavnet
Ørnsholm, men også stednavnets denotatum – resterne af volden der stadig ses – hvis
ophav hun netop også forklarer i sagnet. Både borgen og dens navn er konsekvenser af
hændelsen, og stedfæstet bliver derfor dobbelt så stærkt.

Med min definition af tydning lagde jeg, med særligt inspiration fra Dalberg (1989,
s. 39–40), vægt på at fænomenet typisk indebærer associationer til navnebrugerens til-
gængelige ordmateriale, gerne i form af hel eller delvis homonymi.

I sit sagn sætter Kristian Klavsen (s. 85) den ihjelslåede kræmmer i forbindelse med
stednavnet æ Kræmmerhøl. Altså tyder Kristian stednavnet med associationer til sub-
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stantivet kræmmer. Som sagnet viser har dette ord været velkendt for Kristian omtrent
i betydningen ‘købmand, handelsmand i almindelighed’ (Feilberg 1886–1914, 2: s. 316).
Men Toft (s. 86) sætter i stedet sit sagn i forbindelse med stednavnene Lavstes Høl og
Lavstes Aalgaard idet Toft mener at vide at den ihjelslåede bissekræmmer bar navnet
Lavst.

Personnavnet er, som andre proprier, ikke afhængigt af sin etymologiske betydning
for at fungere som et navn. Derfor er tydninger foretaget med udgangspunkt i person-
navne særligt velegnede at benytte som stedfæste i et sagn. Sagnfortælleren kan bare
lade sagnets hovedperson bære det navn som han mener at kunne se i stednavnet.

Somme tider læser man sagn hvor personnavnet der forklares indeholdt i stednavnet,
forekommer ligefrem besynderligt, og man får på fornemmelsen at personnavnet er
opfundet så det passer til den lokale tradition, hvis ikke personnavnet simpelthen er
sagnfortællerens eget påfund, måske endda i øjeblikket sagnet fortælles. Således er der
ikke egentlig tale om at sagnfortællerens tydning af stednavnet beror på associationer
til et levende ordmateriale på baggrund af homonymi.

Et eksempel på at et personnavn er opfundet til traditionen, udgør navnet på sagn-
kongen Ran som man taler om i Randbøl Sogn i det sydøstlige Jylland. Ran ligger ifølge
traditionen begravet i Kong Rans Høj på Randbøl kirkegård. Ran er dog ikke just et al-
mindeligt personnavn i en dansksproget sammenhæng, og hans navn synes da også
bare at være udledt af stednavnet Randbøl (Danielsen 2016b, s. 50, 51–52). Eksemp-
ler på at sagnfortælleren selv finder på personnavne, måske endda i øjeblikket sagnet
fortælles, vender jeg tilbage til i forbindelse med sagnfortæller Christian C. Haugaard
(s. 137 ff.), særligt i analysen af et sagn om den jaloux tysker Tagefel med tilnavnet
Semptafel (s. 148 ff.).

Beslægtet med denne observation er de mange tilfælde hvor man fornemmer at sagn-
fortællere tilpasser selve stednavnets udtale så det passer bedre på de antagelser om
stednavnets ophav der gives udtryk for i sagnet (Danielsen 2017b, s. 68–69). Således
fremtvinger fortælleren Hans Jensen Mand fra Samsø bevidst en unaturlig udtale ind i
stednavnet på den samsiske sognebyKolby så stednavnet passer bedre med den sydsam-
siske udtale af substantivet kål der i sagnets diskurs skulle være indeholdt i stednavnet
(ibid., s. 60–61).

Disse omdannelser af stednavnes udtale hænger sammen med inddragelsen af besyn-
derlige personnavne fordi begge fænomener peger på den bevidsthed sagnfortælleren
har om sin tydning. Både Christian C. Haugaard og Hans Jensen Mand er sig bevidste
om de tydninger af stednavnene de foretager, og deres tydninger beror derimod ikke
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bare på en umotiveret association mellem stednavnet og noget ‘materiale’ i sagnfortæl-
lernes levende ordforråd.

I forrige afsnit fremstillede jeg netop stedfæstelse som en del af sagnfortællerens ak-
tive sandhedsretoriske apparat, det vil sige at sagnfortælleren mere eller mindre bevidst
vælger at inddrage et givet stedfæste for at øge sagnets troværdighed. Således sker den
tydning der foregår når et stednavn udnyttes som stedfæste i et sagn, altså i et bevidst
sammenspil mellem det sagn som fortælleren ønsker at stedfæste, og de tydningsmulig-
heder som stednavnet giver for at lave en realistisk betydningsassociation til (et element
i) sagnet.

4.4 Retorik, sandhed og ideologi

Aristoteles’ retorik er kunsten at overbevise andre om hvad der er sandt (Aristoteles
2013, s. 31–32). Aristoteles omtaler blandt andet retorikkens rolle i retssalen (ibid., s. 76–
106), hvilket minder om hvordan Linda Dégh i indledningen til værket Legend and Belief
netop sammenligner sagnfortælling med det at føre en retssag (Dégh 2001, s. 1–4).

Indtil videre har vi forholdt os til at sagnfortællerens sandhedsretorik, herunder også
stedfæstelsen, inddrages for at skabe troværdighed i en fortælling, og vi har set hvordan
troværdighedsskabende retoriske værktøjer benyttes i sagnfortælling. Det gør fortæl-
leren fordi han ønsker at overbevise nogen om sandheden, altså hvad der virkelig skete
dengang i en nær eller fjern fortid som sagnets handling udspiller sig i.

Men når sagnfortælleren ønsker at argumentere for sandheden i sagnet, er det ikke
kun fordi han vil vise hvor meget han ved om hvad der virkelig skete i fortiden. Med
sit sagn fremstiller han en case for et ideologisk standpunkt der kommer til udtryk i
de narrative valg han træffer. Dette standpunkt behøver ingenlunde at kunne beskrives
inden for de ‘store’ ismer som marxisme og kapitalisme. Ofte vil der være tale om ‘små’
ideologiske standpunkter der siger noget om hvem og/eller hvad sagnfortæller og tilhø-
rer vurderer udgør en trussel for samfundets stabilitet (se især Tangherlini 2007, og jf.
ovenfor s. 41 ff.).

Da jeg valgte sagnene om Bjørholms mord på kniplingskræmmeren som indledende
eksempler til dette kapitel, var det blandt andet fordi det slog mig at sagnene indeholder
relativt mange eksempler på stedfæster i forhold til hvad jeg oplever i andre sagn. Vi
kan således opregne følgende stedfæster ved at samle både Klavsens og Tofts sagn:

1. Stednavnet æ Kræmmerhøl (Klavsens sagn).
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2. De uudslettelige blodpletter på væg og gulv i værelset mordet foregik (begge
sagn).

3. Samme værelses vindue der ikke kan repareres (Klavsens sagn).

4. Spøgerier på værelset (Klavsens sagn).

5. De uudslettelige hjulspor fra afskaffelsen af liget (Klavsens sagn).

6. Det spøgelsesagtige lys der viser sig ved æ Kræmmerhøl (Klavsens sagn).

7. Stednavnet Lavstes Høl (Tofts sagn).

8. Stednavnet Lavstes Aalgaard (Tofts sagn).

9. Spøgelset der ses bære en anden på ryggen (Tofts sagn).

10. Gravstenen på Toftlund Kirkegaard med uudslettelige røde streger nedad (Tofts
sagn).

Her har jeg kun opregnet de stedfæster der fremgår af to sagn der tager udgangspunkt i
den samme tradition. Flere stedfæster, eller varianter af de ovenstående, kunne således
tilføjes til listen hvis jeg havde inddraget andre sagnfortælleres gengivelse af den samme
begivenhed. G. Helge Petersen nævner eksempelvis hvordan værelset hvor mordet fandt
sted, stadig kaldes for æ Kræmekamme (ɔ: Kræmmerkammeret) (Petersen 1942, s. 128–
130).

Vender vi igen tilbage til Olriks oprindelige teori om stedfæstelse, har han et bud på
hvorfor man somme tider støder på mange stedfæster i en tradition. I § 127 omtaler
han hvad han kalder for det udførlige stedfæste der “optage[r] mange enkeltheder i sin
beretning”, og den mangedobbelte stedfæstelse der “bestå[r] af en række selvstændige
stedfæster, knyttede til forskellige optrin i sagnet” (Olrik 1921, s. 100). Særligt sidst-
nævnte kunne være en beskrivelse af Klavsens og Tofts sagn. I § 133 siger Olrik videre
om dette fænomen:

Når et stedfæstet sagn fortælles hyppig, vil trangen til at stedfæste det give
sig udslag i yderligere nydannelse. Herved opstår det „udførlige” eller „man-
gedobbelte” stedfæste (§ 127), der vidner om sagnets langvarige liv på samme
sted.
(ibid., s. 102)
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Når Olrik i sit hyperorganiske grundsyn bruger adjektivet langvarig, hvis betydning i
citatet naturligvis er meget relativt, må vi regne med at han mener århundreders, sågar
årtusinders, overlevering fra generation til generation set i relation til en overlevering
der kun har eksisteret på et sted i måske en enkelt generations tid. Olriks tese er altså at
de mange stedfæster langsomt tilføjes traditionen over tid, og at rigtig mange stedfæster
da må vidne om at traditionen har været fortalt på samme sted i rigtig lang tid.

Dette leder os naturligt over til at diskutere de tidslige forhold i sagn. Lad os som
eksempel kigge på de stednavneforklarende stedfæster i Klavsens og Tofts sagn:

[…]og smed ham ned i et Høl som de endnu | kalder \æ/ Kræmmerhøl \den
Dag i Dag/.
(Klavsen, s. 85 ovenfor)

[…]og smider ham der ud i et | Høl, og det hedder siden den Tid Lav|stes
Høl og Aalgaarden ved siden | af hedder Lavstes Aalgaard.
(Toft, s. 86 ovenfor).

Hvor sagnene begge fortæller om noget der skete i fortiden, føres vi i formuleringerne
tidsmæssigt frem til den fortællesituation Klavsen og Toft befinder sig i sammen med
Tang Kristensen. Tidligere omtalte jeg også dette tidslige skift i et stednavneforklarende
element som minder om hvad Labov kaldte for et coda der på dansk har været oversat
til en afsluer (ovenfor s. 41 ff.). Rent funktionelt kan disse elementer netop markere at
sagnfortælleren er færdig med at fortælle sit sagn.

Men i mange sagn har stedfæsterne ikke denne afsluttende funktion, således heller
ikke i Klavsens og Tofts sagn: Selvom de stednavneforklarende elementer præsenteres
med dette tidslige skift, er hverken Klavsen eller Toft færdige med at fortælle: De bliver
i stedet ved med at komme i tanker om flere stedfæster for sagnene iblandet andre de-
taljer, eksempelvis Klavsens afsluttende sætning der vel snarest udgør en orienterende
bemærkning: “Han [ɔ: kniplingskræmmeren] var fra Lille Nu|strup”.

Hertil kan føjes flere observationer om stedfæsterne: Toft nævner den uudslettelige
blodplet på væggen i værelset tidligt i sit sagn (“Den Plet er der endnu”) hvorefter han
fortæller videre om blandt andet afskaffelsen af liget, og Klavsen præsenterer de efter-
følgende stedfæster i præteritum (“\der/ var en Plet paa Væggen, som de ikke | kunde
kalke a” m.fl.). Man får næsten indtryk af at Klavsen tænker sig at disse stedfæster ikke
længere findes som han i 1903 fortæller for Tang Kristensen.

Det er altså ikke en regel af stedfæster skal hverken afslutte sagnet eller føre fortællin-
gen frem til fortællesituationens nutid. Derfor vil jeg hellere tale om hvordan elementer
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der fungerer som stedfæster, meget ofte også fungerer som noget vi kunne kalde for
tidsfæster, hvad enten sagnfortælleren med tidsfæsterne bringer sagnet helt frem til sin
egen eksterne nutid eller til et tidspunkt tættere på nutiden end sagnets handling ud-
spillede sig i.

Sagn har både en intern og en ekstern historisk tid: Den interne historiske tid er
det tidspunkt sagnfortælleren lader handlingen foregå, og den eksterne historiske tid er
det tidspunkt sagnfortælleren befinder sig i (Tangherlini 2007, s. 10). Forskellen mellem
disse to tidspunkter er interessant at bemærke i det omfang sagnets interne historiske
tid kan afgøres, for her ligger der en ideologisk stillingtagen i henhold til den trussel der
i sagnet beskrives: Er truslen stadig relevant i dag, eller er vi heldige at vi lever i en tid
hvor truslen ikke længere er aktuel? (ibid.).

Klavsen taler om Jakob Bjørholms fader der må være lig den Jes Bjørholm som Toft
navngiver. Begge mænd ligger begravet i familiebegravelsen på Toftlund kirkegård16,
og folketællingen 1860 og kirkebogen fra Toftlund Sogn bekræfter deres slægtskab som
far og søn (HM Toftlund; KM Toftlund; FT 1860 Toftlund).

Jes Bjørholm blev født i 1784 og døde i 1863, og hans ældste søn Jakob Petersen Bjør-
holm, der efter alt at dømme arvede den fædrene gård i Ørderup, fødtes i 1829 og døde i
1897. Således har vi med stor sikkerhed afgjort sagnenes interne tid. Den eksterne tid er
vi også helt sikre på: Klavsen fortalte sit sagn i 1903, og Toft fortalte sit i 1907, altså gan-
ske få år efter Jakob Bjørholms død. Både Toft og Klavsen har været i live samtidig med
Jakob Bjørholm, måske endda samtidig med dennes fader og sagnenes hovedperson Jes
Bjørholm.

Spændet mellem sagnenes interne og eksterne historiske tid er altså ikke stort: Flere
af Jes Bjørholms børn og børnebørn må have været i live da Klavsen og Toft fortalte
deres sagn (om end Jakob Bjørholm altså var død i 1897), og i det omfang familien havde
kendskab til traditionen, har de næppe sat ligefrem pris på fremstillingen af deres far og
bedstefar som en spilleglad rovmorder.

Faktisk er det på grænsen til at være upassende at Tang Kristensen og dennes søn lod
sagnet trykke i 1932 sammen med seks andre versioner af samme tradition, hvoraf nogle
indeholder navnene på de virkelige Jes og Jakob Bjørholm (Tang Kristensen 1928–1939,
4: nr. 866–873). At Tang Kristensen alligevel nedskrev og lod sådanne overleveringer
trykke, giver os dog et interessant indblik i en funktion som genren sagn også kan have
i et samfund.

16Jakob Bjørholms gravsten findes ligeledes gennem DK-Gravsten.dk. Direkte link til billedet:
http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Toftlund/Toftlund_C047e.jpg (sidst set 25.08.2017).

110

http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Toftlund/Toftlund_C047e.jpg


4.4 Retorik, sandhed og ideologi

Sagnene om Jes Bjørholm viser nemlig et nært slægtskab med en anden folkloristisk
genre, den som vi i daglig tale kalder for sladder (engelsk: gossip). Sladder tager oftest
udgangspunkt i moralske diskurser, og den kan tjene det formål at miskreditere et in-
divid der står i en modstridende magtposition til den gruppe der interesserer sig for
sladderen, ligesom sladderen kan overbevise udenforstående om rimeligheden i denne
miskreditering af individet (Fine 2011). Man må spørge sig selv hvorfor netop Jes Bjør-
holm i den grad bliver miskrediteret som spillefugl og rovmorder?

Svaret må søges i Bjørholms status i samfundet i forhold til sagnfortællerne. I fol-
ketællingen 1860 – tre år før han døde – står den 76-årige Jes Bjørholm optegnet som
gårdmand. Folketællingen vidner også om at Bjørholm var en velstående gårdmand: I
1860 bor hans således sammen med sin hustru Bodil og deres seks børn, hvoraf Jakob
er den ældste, og hertil er fem tjenestefolk bosiddende på gården. Bjørholm-gården i
Ørderup har været en stor familievirksomhed i lokalområdet. Hertil har Jes Bjørholm
også haft magt i samfundet. Ud over at være gårdmand, står han i folketællingen også
optegnet som sognefoged og sandemand (FT 1860 Toftlund).

Hans status som sognefoged har, som i Kongeriget, givet ham magt som sognets lo-
kale repræsentant for øvrigheden, eksempelvis i politisager (Schlaber 2007, s. 382). Som
Asbjørn Romvig Thomsen for nylig har fremstillet et eksempel på fra Torum Sogn nord
for Viborg i begyndelsen af 1800-tallet, var sognefogeden ikke just sognets mest popu-
lære mand: Sognefogeden Mikkel Gaardbo fungerede blandt andet som pantefoged –
altså skulle han inddrive gæld til det offentlige – og dette førte til verbale og ligefrem
fysiske overfald af en utilfreds skyldner (Romvig Thomsen 2017, s. 16–18).

Som sandemand har Bjørholm tilmed været del af den dømmende magt som en slags
meddommer i visse typer straffesager – en funktion sammenlignelig med nævninge i
moderne retssager (jf. ODS, Sandemand,1). Sandemændene “varetog deres tillidshverv
på livstid”, iføgle Gerret Liebing Schlaber, og de “traf beslutninger i straffesager, men
også i civiljustitssager og sager vedrørende grænsestridigheder og kirkegods” (Schlaber
2007, s. 329–330).

Jes Bjørholm har altså både haft penge og magt frem til sin død i 1863 hvilket har
stået i kontrast til eksempelvis arbejdsmanden og sagnfortælleren Kristian Klavsen hvis
forhold til Bjørholm-slægten i øvrigt dog er ukendt. Sådanne modstridende magtforhold
har netop kunnet danne udgangspunktet for den moralske miskreditering af Bjørholm
der optræder i sagnene. Klavsens identifikation af Jes Bjørholm som “Jakob Bjør|holms
Fader” peger måske på at denne miskreditering også smitter af på hans efterkommere.

Olrik tager altså fejl når han antager at det mangedobbelte eller udførlige stedfæ-
stelse af en overlevering skyldes traditionens langvarige ‘liv’ på samme sted (Olrik 1921,
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s. 102). Narrativerne om Bjørholm og de enkelte delelementer, herunder de mange for-
skellige stedfæster, kan kun have udviklet sig og floreret i løbet af ganske få årtier.

Når sagnfortællerne skruer så meget op for de retoriske strategier, herunder de mange
stedfæster, er det snarere fordi emnet er så utrolig prekært: Man må virkelig argumen-
tere for sin sag når man kommer med så grove anklager mod en så berømt og magtfuld
person så tæt på han faktisk var i live. Havde sagnene handlet om en person der påstå-
edes at have levet for 500 år siden, ville det have været mindre kontroversielt.

Slægten Bjørholm oplevedes som en trussel af flere sagnfortællere omkring 1900, og
de mange stedfæster trækker som tidsfæster handlingen frem mod fortællernes nutid
og viser dermed også truslens fortsatte aktualitet set i et bredere perspektiv: Folk med
magt og penge skyr ingen midler for at forøge deres velstand, og de kan uproblematisk
slippe af sted med selv grov kriminalitet. Det vil sige, de kan kun slippe af sted med
den slags mens de er i live, for eftertiden glemmer ikke så nemt. Spor efter Bjørholms
grusomme handling er i hvert fald at finde alle vegne i landskabet omkring og på hans
gård hvis man ved hvad man kigger efter.

4.5 Stedfæstets geografiske tilknytning til handlingen

I forlængelse af dette fokus på den tidsmæssige afstand i analysen af sagnene, er det
oplagt at kigge på stedfæsternes geografiske tilknytning til handlingen. Lad os igen tage
udgangspunkt i Klavsens og Tofts sagn.

Stedfæsterne knytter sig mestendels til de steder hvor handlingen udfolder sig: Mor-
det foregår på et værelse i Bjørholms gård hvorfor blodet her ikke kan vaskes af hverken
væg eller vindue, men særligt ligets afskaffelse får en masse stedfæstende konsekvenser,
både på vejen ned til åen (hjulsporene, spøgelset) og på stedet i åen hvor liget endelig
kastes ud (stednavnene, det magiske lys).

Men et det stedfæsterne der følger handlingen, eller er det handlingen der følger
stedfæsterne? Ofte vil der nok være tale om en vekselvirkning hvor sagnfortælleren,
eventuelt med input fra det traditionssamfund sagnet fortaltes i, har fundet relevante
stedfæster for traditionen i henhold til de steder hvor sagnet i øvrigt udspiller sig. Sted-
fæsterne er således et resultat af hvilke muligheder der foreligger for stedfæstelse inden
for rammerne af de stedlige forhold i sagnet i øvrigt.

Således sker mordet på kræmmeren ikke bare på Bjørholms slægtsgård, det sker lige
præcis i det kammer hvor nogle pletter på væggen og et dårligt vindue kan bevidne
denne hændelse. Men når begge sagnfortællere lader mordet ske på Bjørholms gård i
det hele taget, laver de, ligesom mange andre sagnfortællere, også en stedlig kobling
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mellem slægten Bjørholm og den gamle Bjørholms grusomme handling. Dette er i sig
selv potentielt betydningsfuldt.

Bjørholm skaffer sig naturligvis også af med liget et sted der bærer navnet æ Kræm-
merhøl eller Lavstes Høl, ikke et eller anden tilfældigt sted 15 meter længere oppe ad åen
der ikke på samme måde gav mulighed for stedfæstelse. Men at liget netop afskaffes i
åen, og at man ifølge Klavsen somme tider kan se lys her, er også i sig selv betydnings-
fuldt i henhold til åen som et liminalt punkt i landskabet, hvilket altså kan være årsagen
til at denne del af handlingen i det hele taget foregår ved åen.

Tofts benævnelse af blodet på gravstenen skiller sig som stedfæste ud fordi det ikke
spiller sammen med stedet hvor handlingen foregår – Jes Bjørholm slog ikke kniplings-
kræmmeren ihjel på kirkegården, ej heller skilte han sig af med liget her. Blodet som
stedfæste for den påståede ugerning knytter sig derimod til Bjørholms person og navn,
måske med tanke på hans afdøde legeme der ligger under stenen.

Gravstenen er også selve slægtsnavnet Bjørholms fysiske manifestation i landskabet.
Ikke bare Jes Bjørholms navn nævnes, men på de omkringstående stene på familiegrav-
stedet står også navnene på andre afdøde medlemmer af slægten. Hertil er gravstenen
også et vidnesbyrd om Jes Bjørholms høje status idet han betitles som dannebrogsmand,
og, selvom det er uoverensstemmende med den faktiske indskrift på stenen, mindedes
Toft at Jes Bjørholms status som sandemand også skulle være at læse på stenen.

Således formår særligt Toft at smæde selve slægten Bjørholm med deres høje status i
samfundet. Det er ikke kun sagnet der kan være stærkt ideologisk, men også stedfæstet
i sig selv kan være ideologisk betinget. Pludselig er gravstenen over Jes Bjørholm mere
end bare et minde over en afdød person. Den er nu en manifestationen af den ugerning
han menes at have gjort.

4.6 Definition af stedfæstelse som en retorisk strategi

Stedfæstelse kan en sagnfortæller benytte til at give sit sagn troværdighed ved at pege
ud i det eksterne landskab og forklare hvordan et eller andet forhold, eksempelvis et
stednavn, er opstået i forbindelse med den beskrevne begivenhed. Stedfæstelsens tro-
værdighedsskabende funktion ligger i den aristoteliske paralogisme, eller fejlslutning, at
konsekvens kan omvendes.

Set i et større perspektiv er stedfæstelsen blandt andet et delelement i et omfattende
retorisk apparat med det formål at skabe troværdighed så tilhørerne tror på fortællerens
sagn. Stedfæstelsen er en del af sagnets fremførelse og må først og fremmest forstås i den
kontekst et givent sagn er fortalt i. Stedfæstet er nemlig meget omskifteligt og er del af
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den økotypificering sagntraditioner undergår. Således kan to forskellige sagnfortællere
stedfæste varianter af den samme tradition til forskellige ting.

Men stedfæstets rolle er mangefacetteret i sagnet, og at skabe troværdighed er blot
dets overordnede funktion. Stedfæstelsen er del af de valg en sagnfortæller træffer når
hun fremfører sin narrativ, og netop derfor kan også stedfæstet være ideologisk for
hende. Derfor er det vigtigt at have for øje hvor i landskabet sagnfortælleren stedfæster
sit sagn, og hvad vi eventuelt kan finde af betydning i dette valg.

I kapitlet tog jeg udgangspunkt i særligt to konkrete eksempler på sagn hvor ek-
straordinært mange stedfæster blev inddraget. Således er det ikke forventeligt at kunne
drage nøjagtig enslydende konklusioner om andre stedfæster i andre sagn om andre em-
ner fortalt af andre informanter. Tværtimod er det forventeligt at selve stedfæstelsen vil
tage sig forskelligt ud an på eksempelvis informantens personlige fortællestil, interesser
og den umiddelbare kontekst sagnet fortaltes i.
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5 Indledning til repertoireanalyserne:
Tang Kristensen på indsamling i
Sønderjylland

For at få et passende eksempelmateriale har jeg efterlignet indsamlingsmetoden fra mit
tidligere arbejde (Danielsen 2017b). Tang Kristensens to rækker af Danske sagn har jeg
benyttet som en registrant over hvilke sagn der findes fra det afgrænsede caseområde
Sønderjylland (top.nr. 3000 ff.).

Tang Kristensens gamle række af Danske sagn blev i 1980 genudgivet i fotografisk
optryk af Johannes Evald Tang Kristensen, Bengt Holbek og Erik Høvring Pedersen.
Udgiverne forsynede Evald Tang Kristensens oprindelse liste over stednavne med topo-
grafiske numre (Tang Kristensen 1980, 8: s. 95 ff.). Tang Kristensens nye række afDanske
Sagn er derimod aldrig blevet forsynes med topografiske numre, men til gengæld har
udgiver Johannes Evald Tang Kristensen i registerbindet (Tang Kristensen 1928–1939,
Registre) været meget konsekvent i angivelsen af “Sønderjylland” når materiale stam-
mer fra denne landsdel.

I begyndelsen af mit ph.d.-projekt udtrak jeg digitalt sammen med projektets hoved-
vejleder de sønderjyske enheder i registerbindene. På den måde fik jeg et eksempelma-
teriale af en passende størrelse. Materialet ordnedes kronologisk, hvorefter jeg læste det
igennem fra en ende. Hver gang jeg konstaterede at der kunne være foregået en tydning
af et stednavn inden for sagnets rammer, indtastede jeg sagnet i XML så jeg senere nemt
kunne genfinde det.

Således har jeg ikke ladet mig begrænse ved kun at kigge på det stednavneforkla-
rende sagn som en kategorisk type med tilvalg af gode eksempler på tværs af samlinger,
lande og egne. Derimod har jeg betragtet tydning af stednavne, både den udtalte og uud-
talte tydning, som et fænomen der potentielt kan optræde i alle sagn på tværs af dette
sønderjyske eksempelmateriale.

I alt gennemlæste jeg knap 1400 enheder fra Tang Kristensens to rækker af Danske
sagn. Materialet stammer fra mange forskellige kilder idet Tang Kristensen lod mate-
riale trykke ikke bare fra sine egne indsamlingsture men også fra sine lokalt mobilise-
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rede ‘medarbejdere’, ligesom han også lod noget optrykke fra skriftlige men ikke tidli-
gere udgivne manuskripter (jf. efterskriften tilDanske sagn, Tang Kristensen 1892–1901,
7: s. 613 ff.).

Selvom jeg langt fra kommer til at omtale og analysere alt dette udgivne materiale,
har denne tidskrævende indsamlingsproces været utrolig nyttig af særligt to årsager:

For det første har gennemlæsningen af de sønderjyske sagn givet mig et indgående
kendskab til Tang Kristensens sagnværk generelt ligesom mit personlige kendskab til
genren sagn forøgedes markant. Denne viden har jeg trukket på i afhandlingens teore-
tiske kapitler. For det andet gav gennemlæsningen mig et overblik over de sønderjyske
sagnfortællere, og hvem der i deres hyppige inddragelse af stednavneforklarende ele-
menter kunne være gode at gå i dybden med i en repertoireanalyse.

For at komme så nær fortællesituationen som muligt, valgte jeg derfor at gå i dybden
med tre fortællere som Tang Kristensen selv har interviewet i felten, og deres sagn har
jeg analyseret med udgangspunkt i Tang Kristensens primære feltnoter – uanset hvor
eller hvordan Tang Kristensen i øvrigt har udgivet dette materiale.

De tre udvalgte fortællere er Christian C. Haugaard, som jeg i næste kapitel vil gå i
dybden med (s. 137 ff.), og ægteparret Ane Poulsen og Jes Marcorsen hvis repertoirer
jeg senere vil analysere samlet (s. 205 ff.). Inden repertoireanalyserne vil jeg introducere
nogle overordnede kontekstuelle bemærkninger om landsdelen Sønderjylland og Tang
Kristensens feltarbejde.

5.1 Et historisk rids

Landsdelen vi i dag tænker på når vi taler om Sønderjylland, har en kompleks historie
der på mange måder adskiller sig fra resten af Danmark. Forskellige omstændigheder
har gennem det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede ført til opstande og krige der
har medført store politiske forandringer i landsdelen. Disse ting skete netop i den tids-
periode hvor Evald Tang Kristensen mødte sine informanter i landsdelen.

Men den historie som jeg vil fortælle i nærværende afhandling, er sagnfortællernes
historie og deres oplevelse af de skiftende forhold i landsdelen. Historien opleves jo
forskelligt an på hvem man er, og hvor man er. Derfor giver det egentlig bedst mening at
fremstille de historiske detaljer sammen med beskrivelsen af de tre sagnfortællere, som
jeg i de næste kapitler kommer til at fokusere på, i nær sammenhæng med analysen af
de sagn de fortæller. Alligevel må vi have en ramme at sætte detaljerne ind i, og som en
indledning til de næste kapitler vil jeg her beskrive de vigtigste begivenheder.
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Området der i dag udgør Sønderjylland, er omtrent den nordlige halvdel af Slesvig der
i perioden fra omkring midten af 1200 til 1867 havde status af hertugdømme. Hertug-
dømmet Slesvig strakte sig fra Kongeåen i nord til Ejderen i syd – det vil sige området
mellem den gule og røde linje på kortet figur 5 side 118 – dette kun med undtagelse af
nogle mindre områder i det vestlige Slesvig, de såkaldte kongerigske enklaver der blandt
andet inkluderede købstaden Ribe.

Hertugdømmet var langt ind i det 19. århundrede en selvstyret del under det danske
monarki hvor kongen havde titel af hertug af Slesvig, og fra 1806 gjaldt en lignende
konstellation for hertugdømmet Holsten der lå syd for Slesvig, altså området mellem
den røde og grønne linje på kortet figur 5. Fra 1815 bliver også det lille hertugdømme
Lauenburg indlemmet i det danske monarki (den mørkeblå linje nederst på kortet fi-
gur 5).1

I historiebøgerne omtales disse typisk som Hertugdømmerne over for Kongeriget. Når
man til gengæld taler om Helstaten, jævnfør at kortet figur 5 markerer helstatsgrænsen
med og uden Lauenburg, er det med tanke på alle de landområder der på forskellige tids-
punkter lå under den danske konge, inklusive de nordatlantiske besiddelser Grønland,
Island og Færøerne.

Konstellationen er dog langt fra problemfri igennem det 19. århundrede. Revolutio-
nen i Frankrig i februar 1848 blev det sidste dødsstød for det franske kongedømme, og
begivenheden smitter af på Europa hvor liberale tanker om frie forfatninger blusser
op, således også i Hertugdømmerne. På den ene side står den slesvig-holstenske bevæ-
gelse der ønsker et samlet Slesvig-Holsten under Det Tyske Forbund, og på den anden
side står Kongeriget og de dansksindede slesvigere der ønsker et styrket forhold mellem
Hertugdømmet Slesvig og Kongeriget (Schultz Hansen 2009, s. 91–95).

Konflikten tilspidses så meget at det i marts-april 1848 kommer til egentlige krigs-
handlinger. Denne krig, der siden er blevet kendt som den Første Slesvigske Krig eller
Treårskrigen, er formelt en borgerkrig, og den udspiller sig frem til nytåraftensdag 1851
hvor den danske hær nedkæmper de slesvig-holstenske oprører, og efterfølgende diplo-
matiske forhandlinger afslutter opstanden (ibid., s. 95–109).

Krigen fører dog ikke til nogen løsning på konflikten, og i årtierne efter optrappes den
igen (ibid., s. 110–121). I 1864 udbryder den Anden Slesvigske Krig mellem østrigske og
preussiske tropper på den ene side og Danmark på den anden. Danmark taber krigen
stort og må afstå Hertugdømmerne til Kongeriget Preussen. Den endelige 1864-grænse

1Se særligt tidstavlen hos Schlaber 2007, 486 ff., og Grænseforeningens tidstavle, Schultz Hansen og
A. D. Johnsen 2017, for et overblik over historien i Hertugdømmerne.
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Figur 5: Skiftende grænser. Kilde: Adriansen, Dam-Jensen og L. S. Madsen 2011. Teg-
ning: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland. Gengivet med tilladelse.
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blev forhandlet på plads ved fredsforhandlingerne i perioden efter krigen (Schultz Han-
sen 2009, s. 122–136). Grænsen er på kortet figur 5 markeret med en lilla linje.

Indlemmelsen i Preussen medfører en helt ny situation for landsdelen og alle der
bor der. Øvrigheden udskiftes hurtigt med tysksindede personer, og i 1867 medfører en
række administrative ændringer at Hertugdømmet Slesvig formelt ophæves og nu blot
udgør en preussisk provins (ibid., s. 137–139). Men ændringerne stopper ikke her.

I 1871 oprettes Det Tyske Kejserrige. Hvad der før udgjorde Kongeriget Preussen er
nu formelt den dominerende delstat i kejserriget (Schlaber 2007, s. 493), og fra 1880’erne
opruster skiftende nationalliberale regeringer langsomt men sikkert germaniseringspo-
litikken der handler om at fortyske den kulturelt danske befolkning i særligt det nordlige
Slesvig (Schultz Hansen 2009, s. 199–204). Især sproget – dansk over for tysk – havde
været et hedt emne i debatten helt tilbage fra 1800-tallets begyndelse.

Som Inge Adriansen (1990) viser, blev både sproget og folkeminderne op gennem det
19. til langt ind i det 20. århundrede taget til indtægt i lærde kredse som et argument
for landsdelens naturlige nationale tilhørsforhold. Herunder betragtedes også stednav-
nene som vigtige vidnesbyrd om landsdelens danske/nordiske ophav: Eksempelvis er
det vistnok ældste danske navneleksikon udgivet i 1867, forfattet af præst og sprog-
forsker Johannes Kok (1821–1887) som bind to af hans værk Det Danske Folkesprog i
Sønderjylland (Kok 1863–1867).

Den dansksindede Kok blev i 1864 fordrevet fra sit kald i Burkal Sogn i Slesvig hvorfra
han flyttede til København (Kristensen og Kjær 1981, s. 161). Navneleksikonnet skrev
han altså herfra. Kok tog særligt sigte på at dokumentere det nordiske sprog i Slesvig
(Adriansen 1990, s. 81) hvilket værkets sidste sætninger i Koks efterskrift til fulde vidner
om:

Jeg har i Tanken gennemvandret hvert Sogn fra Kongeåen til Danevirke
og er overalt bleven bestyrket i den Overbevisning, at dersom – hvad Gud
forbyde! – Menneskene, som bo der, nogensinde skulde blive tvungne til at
fornegte deres nordiske Æt, så ville Kirker, Byer og Gårde, ja Skove, Marker
og Bække aflægge Vidnesbyrd derom.
(Kok 1863–1867, 2: s. 517)

Germaniseringen mødtes nemlig af stor modstand fra dansksindede borgere i Slesvig
(Schultz Hansen 2009, s. 204–211). I 1880 oprettedes eksempelvis ‘Foreningen til det
danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig’ der hurtigt kom til at gå under det mere mund-
rette navn ‘Sprogforeningen’ (Feilberg Jørgensen 1980, s. 14–17). I Sprogforeningens
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regi organiseredes der blandt andet danske lejebiblioteker rundt omkring i landsdelen
(Feilberg Jørgensen 1980, s. 25–32; jf. appendikset s. 309).

Især de mere velbemidlede, dansksindede gårdmænd kommer på banen i kampen mod
germaniseringen (Schultz Hansen 2009, s. 207–208). Som en reaktion på at undervisning
i dansk i 1888 var blevet forbudt med undtagelse af fire timers ugentlig religionsunder-
visning (ibid., s. 202), oprettedes i 1892 Skoleforeningen der ønskede at fremme under-
visningen i dansk sprog og kultur, blandt andet ved at organisere vandrelærer, og at
støtte dårligt bemidlede forældre økonomisk så de kunne sende deres børn på høj- og
efterskoler i Danmark (Lausten-Thomsen 1942).

Germaniseringspolitikken kulminerer fra 1898 under overpræsident Ernst Mathias
von Köller (1841–1928) ved masseudvisning af danske statsborgere og optanter, fra-
tagelse af forældremyndigheden fra forældre der havde sendt børn i skole i Danmark
(sådanne domme blev dog underkendt af højere retsinstanser) og et øget forbud mod
sangforeninger og lignende der ansås for politiske (Schultz Hansen 2009, s. 218). Denne
såkaldte Köller-politik mildnedes dog i begyndelsen af 1900-årene – von Köller var trådt
af som overpræsident i 1901 og havde forladt Slesvig (ibid., s. 219) – men den systema-
tiske kulturelle undertrykkelse mod de dansksindede fortsatte frem mod Første Ver-
denskrig.

Det Tyske Kejserriges nederlag i Første Verdenskrig i 1914–1918 svækker landet så
meget at de ikke kan gøre andet end at tilgodese kravet fra fredsforhandlingerne i Ver-
sailles om en folkeafstemning om Slesvigs nationale tilhørsforhold. Det gamle hertug-
dømme opdeles i to zoner, en nord- og en mellemslesvigsk zone inklusive Flensburg
(Becker-Christensen 2009, s. 243–255).

Den 10. februar 1920 foregik valget en bloc i den nordlige zone 1. At valget foregik
en bloc vil sige at det samlede flertal i hele zonen afgjorde zonens tilhørsforhold. Resul-
tatet blev en genforening med Danmark. Afstemningen i den mellemslesvigske zone 2
foregik den 14. marts samme år. Her stemtes der kommunevis, og resultatet blev at størs-
tedelen af zonen forblev tysk (ibid., s. 255–261). Siden 1920 har den nuværende grænse
til Tyskland således ligget fast som den fremgår af den lyseblå linje i figur 5.

5.2 Tang Kristensen i felten: Hans møde med
sønderjyderne

I løbet af årtierne inden denne genforening vandrer Evald Tang Kristensen flere gange
syd over grænsekontrollen ved Kongeåen og ind i den tyske provins Slesvig for at samle
folkeminder. I alt foretog han otte indsamlingsture til landsdelen, den første i 1886 og
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den sidste i 1910. Rejserne beskriver han i bind tre og fire af sit erindringsværkMinder og
Oplevelser (Tang Kristensen 1923–1928), og de fordeler sig som vist i tabel 1 på side 123.2

I nyere tid har Palle Ove Christiansen forsket i Evald Tang Kristensens arbejdsmetode
i felten, og resultaterne er publiceret i et forstudie (P. O. Christiansen 2009) der senere
bliver til kapitel seks i værket Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark (P. O.
Christiansen 2013, s. 115–138). På sine rejser til landsdelen har Tang Kristensen fulgt
den fremgangsmåde som Christiansen redegør for således:

Tang Kristensen arbejdede sig gerne frem ved at udnytte de besøgte infor-
manters egne kontakter. Kun få personer i et område var virkelig dygtige
fortællere, og gode visesangere eller berettere kendte som regel til hinan-
dens eksistens inden for en vis omkreds. Derfor noterede han undervejs
nogle af informanternes anbefalinger bag på sine optegnelseshæfter eller
nederst på siderne (med hæftet vendt 180 grader) for senere at opsøge dem.
(ibid., s. 116)

Selvom rejsen i 1894 ikke var Tang Kristensens første tur over den dansk-tyske grænse,
var det alligevel den første større indsamlingsrejse i Sønderjylland. Den lille tur til Kø-
benhoved i 1886 med vistnok kun én overnatning (Tang Kristensen 1923–1928, 3: s.
59–60), var ikke nok til at opbygge et netværk af værter og meddelere i landsdelen, om
end Tang Kristensen havde nogle kontakter gennem sit ‘Dansk samfund til indsamling
af folkeminder’3 og i øvrigt var i kontakt med nogle af Svend Grundtvigs tidligere in-
formanter (Ellekilde 1944–1948, 2: s. 240).

Inden rejsen igen gik over den dansk-tyske grænse otte år senere, bad Tang Kristensen
derfor højskolelæreren Poul Bjerge (1853–1931) på Askov Højskole om adresser på folk
i Sønderjylland han kunne få udbytte af, og “det skulde naturligvis være gode danske
Mænd, som jeg kunde stole paa”, erindrer Tang Kristensen (1923–1928, 4: s. 42). Han var
netop påpasselig med at henvende sig til fremmede. Her beskriver han om turen hvor
han er på vej fra Egvad til Hellevad:

Dernæst var det ogsaa nødvendigt for mig at komme ind i Hellevad Kro,
den saakaldte Klør Es Kro. Her satte jeg mig rolig hen og fik mig en Kop

2Tang Kristensens erindringer fra Minder og Oplevelser om indsamlingsturene til Sønderjylland er
samlet og udgivet af Svend B. Frandsen ([2010]). Jævnfør også Adriansen (1990, s. 86–87, og s. 195
n. 39) og Schmidt (1930, s. 45–48). I perioden september til november 2015 deltog jeg i øvrigt i et
projekt ledet af Timothy R. Tangherlini hvor vi arbejdede på at digitalisere Evald Tang Kristensens
feltture med udgangspunkt i Tang Kristensens erindringsværk.

3Jævnfør tidsskriftet Skattegraveren der var redigeret af Evald Tang Kristensen, og som udkom i
perioden 1884–1888.
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Kaffe, og der var ogsaa andre Krogjæster, men dem talte jeg ikke med. Det
stod for mig som yderst nødvendigt slet ikke at indlade mig med nogen
uvedkommende for ikke at risikere at blive udvist eller „unähig“.
(Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 45)

Han lægger bestemt ikke skjul på de risici han løb ved sine gøremål i det sønderjyske.
Flere steder beskriver han sine møder med de preussiske gendarmer eller hvordan han
på heldig vis undgik dem (ibid., 4: s. 48, 222, 274, 276 og 390). De preussiske gendarmer
var uden for købstæderne udstationeret som hjælp til politiet, og gendarmerne, der pa-
truljerede til fods, skred ind over for forbudte danske sange og rød-hvide farver, og de
kunne udstede udvisningsordrer til danske statsborgere (Schultz Hansen 2009, s. 143 og
201 (billedteksten)).

Om de mennesker Tang Kristensen mødte i Sønderjylland, går adjektivet dansksindet
netop igen i erindringsværket: Tang Kristensen opsøgte dansksindede personer når han
ankom til en ny lokalitet. Hvis disse ikke selv kunne give ham stof, viste de ham vej til
andre der kunne.

Man kan ikke så tvivl om at Tang Kristensen selv var dansksindet og var ærgerlig
over situationen i Sønderjylland (jf. Adriansen 1990, s. 87). På sin første, korte tur til
landsdelen i 1886 vandrede Tang Kristensen fra Skibelund i Malt Sogn nord for Konge-
åen, der jo markerede den dansk-tyske grænse i perioden 1864–1920, til Københoved i
Skrave Sogn syd for åen:

Det var med underlige Følelser, jeg gik over Kongeaaen, og det var ogsaa
med underlige Følelser, jeg i Skrave Kirke saa en Mindetavle sidde i Muren
over faldne danske Krigere. Det var sært nok, at Tyskerne havde ladet den
sidde der, for der var malet to Dannebrogsflag paa den, og Dannebrogsflag
kan Tyskerne jo som bekjendt ikke udstaa at se.
(Tang Kristensen 1923–1928, 3: s. 59)

Flere gange angriber han tyskernes æstetiske sans. På sin anden rejse til landsdelen i
1894 kom han blandt andet til landsbyen Genner i Øster Løgum Sogn. Hertil knytter
han en erindring hvor han går op på Knivsbjerg. Her står et monument over Otto von
Bismarck (1815–1898), men monumentet4 finder han “skrækkeligt og yderst smagløst”,

4Tang Kristensen må her have rodet rundt i kronologien: Grundstenen til Bismarck-monumentet på
Knivsbjerg blev først lagt 4. august 1895, og tårnet blev indviet i juni 1901 (Ostwald [1994], s. 103).
Han har altså ikke kunnet se monumentet på sin rejse i 1894. Hvornår han faktisk så monumentet, er
usikkert.
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og han “havde dog ikke tænkt at Tyskerne kunde være saa blottede for Skjønhedssands”
(ibid., 4: s. 49; jf. Adriansen 1990, s. 86). Også de tyske bygninger i Flensborg og et tysk
mindemærke ved Alssund på Als får lignende vurderinger med på vejen (Tang Kristen-
sen 1923–1928, 4: s. 252 og 388).

Nr. Minder og Oplevelser År
1 Bind 3 s. 59-60 1886
2 Bind 4 s. 41-50 1894
3 Bind 4 s. 222-226 1901
4 Bind 4 s. 248-254 1902
5 Bind 4 s. 273-277 1903
6 Bind 4 s. 294-296 1905
7 Bind 4 s. 328-330 1906
8 Bind 4 s. 387-391 1910

Tabel 1: Tang Kristensen indsamlingsture til Sønderjylland.

Tyskerne beskriver Tang Kristensen altså som kontrollerende og kulturelt smagløse,
og de er for ham uinteressante i forhold til hans indsamlingsprojekt. Han har på sine ture
til Sønderjylland kun optegnet stof efter dansksindede informanter (Adriansen 1990,
s. 87), og de danske folkeminder og de dansksindedes livsvilkår havde hans interesse.
Materialet som Evald Tang Kristensen selv indsamlede i Sønderjylland er altså et pro-
dukt af et tilvalg af det kulturelt og sprogligt danske og et fravalg af det tyske.

Men vi kan samtidig konstatere at turene til Sønderjylland er foregået sent i Tang
Kristensens indsamlerkarriere der begyndte med nogle viseoptegnelser i 1867 (P. O.
Christiansen 2013, s. 52–55). Han var altså en erfaren feltforsker da han indsamlede
folklore i landsdelen.

5.3 Fra optegnelse til udgivelse

Tang Kristensen redegjorde ikke selv for sine indsamlingsmetoder i nogen systematisk
form, men med årene havde han opbygget nogle relativt faste rutiner. I en artikel fra
1902 fortæller han lidt om hvordan han fik sine informanter til at fortælle, dette både
med en række eksempler på meddelere der gerne både ville fortælle og have skrevet
det ned de fortalte, og andre der ikke ønskede at fortælle – eller lade deres ægtefæller
fortælle (Tang Kristensen 1902). Ingen af disse er dog fra Sønderjylland.
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Det materiale han indsamlede i perioden 1871 til 1917, er nedskrevet systematisk i
hæfter der i dag findes indbundne i 33 bind arkiveret med opstillingssignaturen DFS
1929/016. DFS står for ‘Dansk Folkemindesamling’ hvor arkivet er at finde, 1929 er det år
arkivet i forbindelse med Tang Kristensens død samme år blev indlemmet i samlingen,
og 016 er den nærmere opstilling inden for 1929-samlingen, også kaldet Evald Tang
Kristensens Samling (se Koudal 2004, s. 65–72). En side fra håndskriftet er gengivet her
på side 125.

Det tætteste vi kommer på selve øjeblikket hvor informanterne fremførte deres mate-
riale for Tang Kristensen, er i disse primære feltnoter. Tang Kristensens indsamlingsture
til Sønderjylland er alle sket inden for den periode hvor han systematisk optegnede det
folkloristiske materiale i disse hæfter.

For at forstå feltnoternes kvalitet som primærkilde må vi forholde os til særligt to
spørgsmål:

1. Hvad var Tang Kristensens rolle under interviewene?

2. I hvor høj grad repræsenterer feltnoterne den faktiske ordlyd hos informanterne?

Som vidnesbyrd om den samtale der foregår mellem Tang Kristensen og informanten,
repræsenterer feltnoterne kun informanternes svar på Tang Kristensens opfordringer
til at meddele folkloristisk materiale og eventuelt uddybende spørgsmål. Særligt vig-
tigt at forstå er hvordan Tang Kristensen fik sin informant i gang med at fremføre sit
folkloristiske repertoire.

Bengt Holbek påviser, med udgangspunkt i sine studier af eventyrene, som Holbek
læste dem i Tang Kristensens feltnoter, hvordan Tang Kristensen, i hvert fald efter 1871
hvor han begynder sin systematiske optegnelse i hæfterne, var relativt konsekvent i den
fremgangsmåde han indsamlede efter: Først har han spurgt ind til viser, derefter eventyr,
så lokale sagn og til sidst hvad informanten ellers kunne meddele (Holbek 1987, s. 70).

Tangherlini argumenterer derimod for, med udgangspunkt i sine erfaringer med dag-
bøgerne, at Tang Kristensen i 1880’erne bevægede sig væk fra en genreorienteret ind-
samling (Tangherlini 1994, s. 48–49). Årsagen skal da findes i at Tang Kristensen forin-
den havde været under stærk indflydelse af den folkeviseinteresserede Svend Grundtvig
(1824–1883), der i 1853 grundlagde udgivelsen afDanmarks gamle Folkeviser (DgF), men
Grundtvigs død i 1883 satte et naturligt stop for dennes påvirkning af Tang Kristensen
der blev fri til at forfølge sine egne mål i indsamlingen af folklore (Tangherlini 1994, s.
47–48).
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Figur 6: Side 6800a i DFS 1929/016. Billede: Martin Sejer Danielsen, 2017.
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Præcis hvordan Tang Kristensen henvendte sig til sine informanter er dog gået tabt,
og vi kan kun komme med mere eller mindre kvalificerede gæt på baggrund af det mate-
riale vi læser i hans feltnoter. Både Holbek og Tangherlini har gennemgået store mæng-
der af forskellige informanters repertoirer i feltnoterne, men de modsiger altså hinanden
en smule hvad angår graden af Tang Kristensens generisk selektive indsamlingsmetode
på hans ældre dage.

Tang Kristensen plæderede for at opretholde det mundtlige udtryk i optegnelsen hvil-
ket han blandt andet påtalte over for sine lokalt mobiliserede ‘medarbejdere’ i Dansk
samfund til indsamling af folkeminder gennem tidsskriftet Skaegraveren som han selv
redigerede (Skattegraveren, 4: s. 24; jf. Kofod 1984, s. 137).

Christiansen fremhæver netop Tang Kristensens evner til “at skrive lige så hurtigt,
som fortællerne talte” (P. O. Christiansen 2013, s. 128), og til det benyttede Tang Kristen-
sen sit selvudviklede forkortelsessystem (jf. Holbek 1969), med hvilket han skrev “stoffet
eksakt ned under beretterens nærvær” (P. O. Christiansen 2013, s. 128). I appendikset
har jeg indledningsvis beskrevet Tang Kristensens forkortelsessystem og udarbejdet en
liste (tabel 3 på s. 257) over de hyppigste forkortelser som jeg selv har mødt i arbejdet
med hans feltnoter.

I feltnoterne er materialet nedskrevet i den rækkefølge informanten meddelte sag-
nene. Vender vi tilbage til figur 6 (s. 125) læser vi i Tang Kristensens feltnoter blandt
andet to sagn som han nedskrev i september 1894 fra gårdmand Anders Blak (1846–
1925) i Genner, Øster Løgum Sogn (om Blak se Danielsen 2016a).

Blaks sagn begynder fra og med linje 3 og fortsætter ned til linje 23. Tang Kristensen
har mellem linje 2 og 3 indskudt “Anders Blak, Gjenner”, altså navnet på meddeleren og
stedet han møder ham. En lang vandret streg samme sted markerer overgangen til Blaks
repertoire, ligesom en kort streg mellem linje 17 til 18 markerer overgangen mellem de
to sagn. Efter linje 23 har Tang Kristensen igen sat en streg, og under denne ses tre svært
læselige linjer der tydeligt er gjort med blyant og ikke den sædvanlige blæk. Således er
der tale om en senere tilføjet note, dog vistnok af Tang Kristensen selv.5 Herefter tager
en ny fortæller over: “Kirstine Hejsel, Gjenner”.

Blaks to sagn ser i transskription ud som følger, her gengivet med bevarede linjeskifter
og forkortelser:

Folkene her stod under en Herremand 
4 i Jylland. S. var to Naboer komne

5I de tre linjer læser jeg: “Den er god at vise efter æ Hul[?]. om en der | bliver henne [eller] man stikker
den efter | noget.”
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i Trætte om en Vej. Marken laa jo
6 mest til Fællig og s. skulde Herreman-

den herned og afgive sin Kjendelse.
8 S. længe den \ene/ Mand begjærede Vej tværs

over den anden Mands Agre, tav Her-
10 remanden stille, men da de kom til

et Sted hvor h. forlangte Vej langs
12 over den anden Mands sagde h. Hør

nu du Mand paa Blak. H. mente
14 jo det var et ubilligt Forlangende.

Manden red paa en blakket Hest og
16 siden beholdt h. Navnet Blak.

Herrem. vidste ikke hvad h. hed.
18 Gjenner skal være ødelagt og igjen opbyg-

get. Derfor fik den Navnet Gjenner.
20 Hoptrup laa først højere oppe, men

blev lagt nede i en Dal. Det for
22 trød de og sagde: Hop derop. Deraf

Navnet.

I det første sagn gør Blak med selvironi og humor grin med sit eget slægtsnavn (Dani-
elsen 2016a). Herefter går han direkte over til at forklare oprindelsen til to andre navne,
denne gang stednavnene Genner og Hoptrup.

Men Evald Tang Kristensen var ikke kun indsamler af folklore, han så det også som
sin opgave at gøre materialet tilgængeligt på tryk. Materialet opdelte og udgav han i
overordnede folkloristiske genrer – viser, sagn (og overtro), eventyr, skæmtesagn med
mere – særligt i serien Jyske Folkeminder der udkom i 13 bind i perioden 1871–1897.

Langt de fleste af sagnene fra Sønderjylland har Tang Kristensen dog udgivet i sit
senere storværk Danske sagn, både den gamle og nye række (Tang Kristensen 1892–
1901 og 1928–1939), ligesom andet materiale er at finde i tillægsbindene til Gamle folks
fortællinger om det jyske almueliv (Tang Kristensen 1900–1905). Den lange lodrette linje
ned gennem siden i figur 6 markerer netop at Tang Kristensen har overført sagnene til
et trykmanuskript. Begge Blaks sagn er da også udgivet, nemlig i den gamle række af
Danske sagn.

Men som allerede nævnt tidligere (s. 18), udgav Tang Kristensen sagnene under te-
matiske overskrifter. Denne udgivelsespraksis er faktisk den mest indgribende ændring

127



5 Indledning til repertoireanalyserne

han har foretaget i overførslen af sagnene fra feltnoter til udgivelsesmanuskript idet
Tang Kristensen ødelægger den oprindelige kronologi. Har man kun adgang til sagnene
i de trykte bind mister man således fornemmelsen for de koblinger der ofte ses mellem
sagnene, eksempelvis når vi i Blaks to sagn ser hvordan navneforklaring er den temati-
ske fællesnævner.

Det første af Blaks sagn er således trykt i fjerde bind af Danske sagn (figur 7), og det
andet sagn er trykt i samme værks bind tre (figur 8). Tang Kristensen har altså udgivet
sagnene omvendt kronologisk set, og tilmed i hvert sit bind.

Figur 7: Sagn nummer 1192 i Tang Kristensen 1892–1901, 4: s. 382.

Ud over at adskille de ellers tæt knyttede overleveringer, har Tang Kristensen også
redigeret en smule i sagnene. Mest bemærkelsesværdig er den sætning han har tilføjet
til den udgivne version af Blaks første sagn (figur 7): “Han hørte nu på, hvad de havde
at fremføre, og fulgte med ud på åstedet”. Sætningen er der intet belæg for i feltnoterne,
og den er vel tilføjet af Tang Kristensen for at skabe en mere flydende narrativ. Sikkert
af samme årsag har han flyttet bemærkningen om herremandens uvidenhed om Blaks
navn tilbage så det navneforklarende element om oprindelsen til slægtsnavnet Blak nu
afslutter sagnet.

Videre har han udskiftet, flyttet rundt og tilføjet enkelte ord uden nogen entydigt
forklaring. Eksempelvis er ordlyden “Folkene her stod under” ændret til “Folkene her
stod i sin tid under”, ligesom “og saa skulde Herremanden herned” er ændret til “og
herremanden skulde da herned”.

I sagnet om oprindelserne til stednavnene Genner og Hoptrup har Tang Kristensen
kun ændret nogle få ord: “Derfor” er rettet til “Dera”, ordet “senere” er tilføjet, og det
måske lidt uklare pronomen de i “Det for|trød de” er rettet til “folkene”.

128



5.4 Tang Kristensen og stednavnene

Figur 8: Sagn nummer 2143 i Tang Kristensen 1892–1901, 3: s. 415.

Ændringerne er typiske for Tang Kristensens udgivelsespraksis. Stedvis fornemmer
man hensigten med ændringerne, eksempelvis at gøre narrativen mere flydende, men
andre gange er det usikkert hvorfor Tang Kristensen ændrer teksten fra sine feltno-
ter. En mere systematisk undersøgelse kunne sikkert afsløre mere om Tang Kristensens
udgivelsespraksis, men nærværende afhandling er ikke stedet at gå længere med dette
spørgsmål.

Men med eksemplerne kommer vi frem til en vigtig erkendelse: Læser vi kun sagnene
i deres trykte versioner, kan vi ikke regne med at de stednavneforklarende elementer
står på den plads de oprindeligt havde. Således kunne vi få den opfattelse at det sted-
navneforklarende element havde en mere fremtrædende plads og derfor var en vigtigere
pointe for sagnfortælleren end det egentlig var tilfældet som sagnene tog sig ud i felt-
noterne. Vil vi undersøge funktionen af de stednavneforklarende elementer, må vi altså
tage udgangspunkt i feltnoterne.

Dog må vi ikke glemme at de trykte sagn er et produkt af feltforskeren Tang Kristen-
sens egen læsning af sine noter, og opstår der tvivl om meningen i nogle ord eller sæt-
ninger i feltnoterne, eksempelvis hvis man mister overblikket over hvem der gør hvad
i Blaks første sagn, kan det betale sig at skæve til den udgivne version. Tang Kristensen
var jo trods alt til stede under indsamlingen af sagnet, og hans forståelse af narrativens
årsagsforbindelser er et bedre bud på den faktiske mening som sagnfortælleren ønskede
at få frem, end mine spekulationer.

5.4 Tang Kristensen og stednavnene

I forbindelse med sin første sagnudgave fra 1876 udtaler Tang Kristensen sig om sagn-
fortællerens brug af stednavne i materialet:
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Stedfæstelsen[6] er tit meget vilkaarlig, og dog er den af ikke liden Interesse.
At huske Navne er ikke vor Almues stærke Side. Mange af mine Meddelere
forsikrede, at de havde hørt Navne paa de Steder, hvor det og det skete, men
de have glemt dem. Naar Stedet ikke var dem bekjendt, lagdes der ingen
Vægt paa at huske det. Derfor har jeg ikke faa Sagn uden Steds Nævnelse.
Ved ofte at anføre, fra hvem jeg har dem, giver jeg et lille Fingerpeg til at
betegne deres Hjemstavn. Man maa dog betænke, at ikke faa af Sagnene i
Virkeligheden ere vandrende og hjemløse, uagtet de tit have faaet Hjemste-
der i Snesevis[…]
(Tang Kristensen 1876, s. VI)

Man får indtryk af at benævnelsen af lokaliserende stednavne i sagnene ikke var den
enkelte informant særlig magtpåliggende, men at det snarere var et produkt af indsam-
leren Tang Kristensens ønske om at få disse oplysninger med.

Vi genkender mod citatets afslutning hvordan Tang Kristensen på dette tidlige tids-
punkt i sin indsamlerkarriere var påvirket af de strømninger der med tiden udviklede
sig til den historisk-geografiske metode der, som allerede gennemgået ovenfor (17 ff.),
havde som sin altoverskyggende erkendelsesinteresse at finde de folkloristiske udtryks
oprindelige former og ophavssteder.

Blandt andet derfor ønskede Tang Kristensen at lokalisere sit materiale så godt som
muligt. At optegne navnet på sin informant og stedet han mødte denne, blev hurtigt del
af hans almindelige praksis i felten (fx P. O. Christiansen 2013, s. 128). Men dette var
ikke den eneste årsag til at Tang Kristensen interesserede sig for at optegne stednavne,
særligt ikke på sine ældre dage.

Tang Kristensen var opvokset som dialekttalende, og hans vestjyske ophav og dialekt-
kendskab var blandt hans store fordele som indsamler af jysk folklore (jf. ibid., s. 128).
Hertil lærte han sig det såkaldte lyngbyske lydskriftsystem udviklet af dialektforskeren
Kristen J. Lyngby (1829–1871). Systemet der eksempelvis gennemgås i Lyngbys Bidrag
til en sønderjysk sproglære (Lyngby 1858, s. 1–3), benyttede Tang Kristensen til at gøre
optegnelser i dialekt, om end optegnelser i ren lydskrift er relativt sjældne (se et eksem-
pel ovenfor på s. 79 f.).

Tang Kristensen udviklede derimod en teknik hvor han normaliserede det fortalte til
rigsmål, men hvor han opretholdte den mundtlige sætningsopbygning samt visse dia-
lektord og særegne vendinger (jf. Holbek 1987, s. 73). Hertil opdager man ved læsningen

6Ordet stedfæstelse benytter Tang Kristensen her som synonym til lokalisering. I denne afhandling
benytter jeg termen stedfæstelse i en særlig teoretisk betydning som jeg redegjorde for ovenfor
s. 87 ff.
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af hans feltnoter, at han ofte nedskrev stednavnene i nær overensstemmelse med deres
udtale.

Tang Kristensen havde sågar haft i tankerne at udgive en dialektordbog, hvilket dog
aldrig blev til noget (P. O. Christiansen 2013, s. 175), men i Tang Kristensens udgivelser
af folklore, særligt de tidlige, findes ofte fodnoter der forklarer særegne dialektale ords
og vendingers betydninger (jf. Tang Kristensen 1876, s. V–VI).

Selvom Tang Kristensens fokus som indsamler først og fremmest gjaldt det folkloris-
tiske materiale, var han – i trit med de akademiske strømninger i hans samtid – også
opmærksom på dialekternes og stednavnenes vidnesbyrd om den ‘ægte’ folkekultur der
betragtedes som på nippet til at uddø sammen med de gamle informanter (jf. ovenfor s.
49 f.). I efterskriften til Danske sagn læser vi hvordan Tang Kristensen var opmærksom
på at også mange stednavne stod til at uddø:

Det har været mig særligt magtpåliggende at få stedsbetegnelserne angivet
så nöjagtig som muligt i de optegnelser, jeg selv har gjort, idet jeg går ud
fra, at en hel del navne på höje, dale, moser og skove o. s. v. efterhånden
glemmes.
(Tang Kristensen 1892–1901, 7: s. 616)

Egentlig er det lidt uklart om Tang Kristensen taler om sit redigeringsarbejde af sagnene
eller selve optegnelsesarbejdet i felten. Antageligvis er der tale om begge dele. Kun lidt
senere omtaler han sin behandling af stednavnene i forbindelse med sagnenes redigering
til udgivelse.

I efterskriften retter Tang Kristensen en skarp kritik af Thiele som han mener gengiver
visse stednavne fejlagtigt i dennes sagnudgivelser (Thiele 1817, 1818 og 1843). Her næv-
ner Tang Kristensen hvordan han selv har villet opretholde andres stavemåder (Tang
Kristensen 1892–1901, 7: s. 616–617), men her tænker han vel mest på det materiale
andre har nedskrevet og sendt til ham:

Nogen vaklen vil der da findes i mine bøger, ikke fordi jeg i de fleste tilfælde
nok selv havde min skrivemåde, men fordi jeg også vilde lade andres komme
frem (eller til sin ret, om man hellere vil sige sådan).
(ibid., 7: s. 617)

At Tang Kristensen, som han skriver, “nok selv havde min skrivemåde”, er lidt en under-
drivelse. Emnet om stednavnes staveformer lå faktisk Tang Kristensen endda meget på
sinde. I 1892, samme år som første bind af Danske sagn udkom, giver Tang Kristensen en
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opfordring i månedsskriftet Jylland til at skrive stednavnene i nær sammenhæng med
den lokale udtale, og at undgå den inkonsekvens man finder på kort samt hos jernba-
nebestyrelsen og postvæsnet (Tang Kristensen 1892).

Hans interesse for dette emne er tiltagende som årene går, og som en hyppig skribent
i den lokale presse, særligt Vejle Amts Folkeblad efter han var flyttet til Vejle-egnen i
1897 (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 126 ff.), kom Tang Kristensen med flere nærmest
harmdirrende indlæg om inkonsekvensen i stednavnes skriftformer.7 Her vil jeg kun
fremdrage et eksempel på en debat der medførte flere indlæg i avisen fra Tang Kristen-
sens side.

I avisen den 15. og 20. juni 1904 retter Tang Kristensen en skarp kritik mod brugen af
skriveformen Jellinge over for formen Jelling (by og sogn i det sydøstlige Jylland) som
Tang Kristensen finder mere korrekt fordi den er i tråd med gamle skriftformer og de
jyske dialekter (Tang Kristensen 1904a og 1904b).

Igen tager Tang Kristensen udgangspunkt i den lokale udtale af stednavnene:

Nu kommer jeg til det, jeg særlig vil lægge Eftertryk paa. Naar man er i
Tvivl om et Stednavns Oprindelse og Stavemaade, skal man altid gjøre sig
det til Regel at gaa til den ældre Almue paa Stedet og høre, hvordan den
udtaler Navnet. Her har vi noget ret paalideligt at gaa frem efter.
(Tang Kristensen 1904b)

Ud over at argumentere for sin sag, får Tang Kristensen også her fremhævet sig selv som
den dialektkyndige feltforsker der er vant til at “gaa til den ældre Almue paa Stedet”. For
Tang Kristensen var dialektkundskab vigtigt som feltforsker (P. O. Christiansen 2013,
s. 131).

Tang Kristensen forekommer at være ligefrem personlig krænket som han i den lille
føljeton i Vejle Amts Folkeblad i 1904 beskriver hvordan højt udannede folk og offici-
elle institutioner uden kendskab til den lokale dialekt forvrænger og forkvakler jyske
stednavnes stavning så resultatet bliver meningsløse ‘vrængeformer’ af stednavnenes
faktiske oprindelser – altså de oprindelser som Tang Kristensen skråsikkert argumen-
terer for – og den lokale udtale.

Da han møder modstand fra en person som han kun betegner ‘M.S.’, trækker han sig i
september helt ud af stednavnesagen efter at være hjemkommet fra en indsamlingsrejse:

7Vejle Amts Folkeblad, og mange andre dagblade, er tilgængelig digitalt gennem sitet Mediestream.
En oversigt over Tang Kristensens artikler i aviser, tidsskrifter med mere er at finde i den 100-års
jubilæumsbog som sønnen Johannes E. Tang Kristensen udgav i 1943 (Tang Kristensen 1943, s. 104–
123).
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“Men nu give mig ind paa at skrive en længere Artikel om [Vejle-]Egnens Stednavne,
det tør jeg dog ikke, da jeg jo ved, at jeg har en meget kritisk Mand, og en Mand, der er
rede til at give mig Dødsstødet, bag min Ryg” (Tang Kristensen 1904c).

Sidstnævnte bemærkning, der jo er skrevet i september, er vistnok en henvisning til
at skribenten ‘M.S.’ har ladet sine modargumenter trykke på et tidspunkt mellem juni–
september mens Tang Kristensen var på indsamlingsrejse og derfor var forsvarsløs. Tang
Kristensen havde netop tilbage i juni gjort samme ‘M.S.’ opmærksom på sin forestående
rejse da debatten var i gang (Tang Kristensen 1904b), og Tang Kristensen føler sig derfor
bagtalt. Hvem denne ‘M.S.’ er, har jeg ikke kunnet afgøre.

Helt færdig er Tang Kristensen dog ikke med at skrive om stednavne. Dagen før
nytårsaften i 1908 udkommer i Vejle Amts Folkeblad en “Samtale mellem to Bønder” der
i form af et lille muntert skuespil, sikkert forfattet af Tang Kristensen selv, er en entydig
kommentar på den offentlige forvaltnings manglende forståelse for jyske stednavnes
udtale blandt almuen, dette med særligt fokus på de to bønders undren over at Brejning
nu skal hedde Brejninge. Den lille samtale slutter således:

Vor jydske Snak kan de jo ikke en Gang forstaaa der ovre i København. Vi
Jyder har jo aldrig været regnet noget der ovre. Farvel du!
(Tang Kristensen 1908)

Her gør Tang Kristensen sig til talerør for jydens ret til at tale sin dialekt og få denne re-
præsenteret i stednavnenes skriftformer, men citatet afslører også en af hovedårsagerne
bag den jyske Tang Kristensens egen følelse af fortræd og irritation i hele ‘Jellinge’-
sagen: Han følte generelt at ‘de fine’ eller ‘de store’ akademikere der var uddannet i Kø-
benhavn, herunder Svend Grundtvig, Axel Olrik og H.F. Feilberg, så ned på ham (P. O.
Christiansen 2013, s. 213–219).

Feilberg var på Askov Højskole i 1877 (ibid., s. 203) gået i gang med sit Bidrag til en
ordbog over jyske almuesmål (Feilberg 1886–1914), og han benyttede sig i høj grad af
Tang Kristensens optegnelser og udgaver. Samarbejdet mellem de to var dog langt fra
gnidningsfrit da Tang Kristensen ofte i skarpe vendinger kritiserede Feilbergs arbejde.
Eksempelvis syntes Tang Kristensen at der manglede opslagsord i ordbogen, og at Feil-
berg manglede sans for at optegne dialekten korrekt (P. O. Christiansen 2013, s. 175,
203–204). Dette er bare ét blandt flere eksempler på konflikter som Tang Kristensen
havde med de lærde fra København.

I 1920 udtaler Tang Kristensen sig også om stednavneindsamling iVejle Amts Folkeblad
i forbindelse med en artikel om gadenavne i Vejle: “Der var en Tid, da hver Mark og hver
Eng, hver Mose og hver Dal havde sit Navn, men desværre er saadanne Navne alle Vegne
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ved at gaa ad Glemme. Derfor burde de optegnes nu, de kan i mange Maader være til
Nytte og ikke mindst paa det sproglige Omraade” (Tang Kristensen 1920). I 1921–1922
blev stednavneindsamlingen netop sat i gang med Stednavneudvalget som afsender (om
disse såkaldte skolelærerindberetninger, se ovenfor s. 52 ff.). Fra Vejle indkom da også
den 7. marts 1922 en indberetning til Stednavneudvalget (ForDanSogn, top.nr. 2252), og
den er naturligvis udarbejdet af Evald Tang Kristensen (I 1922).

Tang Kristensen har altså fra sin indsamlingsvirksomheds begyndelse villet lokalisere
de folkloristiske udtryk med tanke på forskning i materialets geografiske vandringer.
Men på sine ældre dage har han oparbejdet et ønske om at navnenes staveformer skal
repræsentere deres udtale hvilket har givet ham en fornemmelse for at indsamle sted-
navne i deres udtaleformer. Dette sidste synes med tiden langt at have overskygget det
første.

Begge forhold har medført at han potentielt har påvirket sine informanter til at være
opmærksom på netop stedsbetegnelserne i sagnene. Han har dog næppe afbrudt infor-
manten midt i et sagn men har snarere spurgt sagnfortælleren i umiddelbar forlængelse
af sagnet, og hans uddybende spørgsmål om lokalisering kan derfor ses i feltnoterne når
sagnene ender med yderligere lokaliserende informationer. Dette er faktisk tilfældet i
flere af sagnene som Tang Kristensen nedskrev efter Christian C. Haugaard (fx appen-
diksets HAU1, HAU4b, HAU19 og HAU24). Men selv når han ikke har spurgt direkte,
har han potentielt påvirket sine informanter indirekte fordi han har ‘opdraget’ dem så
de naturligt har inddraget disse lokaliserende elementer.

Erkendelsen leder over til et kildekritisk spørgsmål: Har Tang Kristensen spurgt di-
rekte ind til stednavnes ophav ligesom Stednavneudvalget gjorde det i 1921–1922? Det
korte svar er: Det ved vi ikke med sikkerhed, men den teoretiske mulighed foreligger at
det engang imellem fandt sted. Dog vil jeg fæstne mig ved særligt to ting der taler imod
dette:

For det første udgiver Tang Kristensen kun relativt få sagn under overskrifter der
kun sigter til stednavnes ophav – eksempelvis “Visse stednavnes oprindelse” og “Naiv
forklaring a[] stednavne” – set i relation til de enorme mængder sagn der i øvrigt blev
udgivet i Danske sagns syv bind og i værkets nye rækkes seks bind. Han anså altså in-
genlunde sagnet som en primært stednavneforklarende genre, men foretrak at udgive
sagn der indeholder stednavneforklarende elementer, under andre overskrifter.

For det andet skulle Tang Kristensen have haft forudgående kendskab til meget lokale
stednavne. Hvor han naturligt nok har kendt navnene på de lands- og sognebyer der
udgjorde hans destinationer for indsamling, har han næppe haft kendskab til de mange
naturnavne på høje, moser og deslige som de stednavneforklarende elementer ofte tager
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sigte på i de repertoirer jeg om lidt vil komme ind på. Først når informanten selv nævner
et sådan naturnavn, og i den forbindelse måske inddrager det som et egentligt stedfæste
for sit sagn, får Tang Kristensen kendskab til det.

Mit hovedindtryk af Tang Kristensens optegnelser er at de stednavneforklarende ele-
menter var en helt naturlig del af informanternes fremførelse af sagnene, og at det som
udgangspunkt ikke var Tang Kristensen der spurgte ind til sådanne forklaringer. Han
var langt mere optaget af at nedskrive sagnene så nøjagtigt som muligt, uanset hvilke
stedfæster sagnfortælleren inddrog.

De sagn som Tang Kristensens indsamlede i løbet af sit liv, er derfor et yderst kvalifi-
ceret kildemateriale til at se på stednavneforklarende elementers naturlige inddragelse
blandt visse informanters dansksprogede sagn i det 19. til begyndelsen af det 20. år-
hundrede.
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Figur 9: Christian C. Haugaard, Åbenrå,
1905. Foto: Evald Tang Kristensen.
DFS Bnr. 00104.

I september 1894 kommer Tang Kristen-
sen til købstaden Åbenrå. Byen funge-
rer som en midlertidig base for Tang
Kristensens ture rundt i det nordøstlige
Slesvig. I byen taler han flere gange med
informanten Christian Christiansen Hau-
gaard (1836–1920). Christian var en frem-
ragende sagnfortæller, og han fascinerer
Tang Kristensen der derfor genbesøger
Christian på sin indsamlingsrejse i 1902.
I 1905 har Tang Kristensen et fotografi-
apparat med ned til landsdelen, og her
får han taget et billede af Christian (Tang
Kristensen 1923–1928, 4: s. 47, 250 og
296). Billedet ses her som figur 9.

Billedet og nogle oplysninger om Chris-
tian er tidligere trykt i bogen Gamle
kildevæld (Tang Kristensen, P. Olsen og
Høvring Pedersen 1981, s. 137, 150–
151). Oplysningerne i bogen stammer
fra Tang KristensensMinder og Oplevelser
(Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 47)
og fra Christians seddel i seddelsam-
lingen til Tang Kristensens informan-
ter (DFS 1929/129, Havgaard, Christian
Christiansen).

I forbindelse med sit værk Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv (Tang Kris-
tensen 1891–1894 og 1900–1905), udarbejdede Tang Kristensen små levnedsbeskrivelser
over sine bedste informanter. Tang Kristensen udspurgte også Christian med henblik
på at skrive en sådan levnedsbeskrivelse over ham. Den sent udarbejdede beskrivelse af
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Christian nåede dog aldrig at blive trykt om end det var planen: I manuskriptet til den
planlagte tredje tække af Jysk Almueliv, der i dag findes arkiveret hos Dansk Folkemin-
desamling, finder vi den færdige levnedsbeskrivelse:

Christian Christensen Haugaard er | født den 12te December 1838[1] i Nørre-
|Hjarup, Øster-Løgum Sogn. Han | blev Farversvend og boer endnu som | saa-
dan i Aabenraa, hvor han ejer sit | eget lille Hus og lever ugift. Besjælet | af
glødende Fædrelandskjærlighed har han | maattet give Bøder og er for Res-
ten | et ret mærkeligt Menneske, poetisk an|lagt og tillige meget paahol-
dende, Fyr | og Flamme for hvad der netop griber | ham og dog beregnende
til det yder|ste. Sine Historier har han fra Egnen | omkring Hjemmet. Det
var særlig Mo|deren der fortalte, men ogsaa Faderen | dennes Broder og Fas-
teren.
(DFS 1929/102, IV3: 30; se appendikset s. 307).

Materialet som Christian meddelte Tang Kristensen, har jeg transskriberet fra sidst-
nævntes feltnoter (DFS 1929/016) og vedlagt afhandlingen som appendiks med materi-
alets trykte versioner opsat i variantapparat. Her gør jeg indledningsvis og i løbende
noter til teksten rede for tekstkritiske detaljer, hvorfor jeg her kun vil redegøre for de
overordnede aspekter.

Nr. År Fra Til Noter
1 1894 s. 6806b, l. 2 s. 6807b, l. 29
2 1894 s. 6808b, l. 8 s. 6808b, l. 26 To indskudte sagn
3 1894 s. 6812a, l. 13 s. 6813b, l. 29 Fortsætter som nr. 5
4 1894 s. 6815b, l. 1 s. 6816b, l. 10 To indskudte sagn
5 1894 s. 6819a, l. 1 s. 6832b, l. 29 Fortsættelse fra nr. 3
6 1902 s. 8996a, l. 22 s. 8999b, l. 5
7 1902 s. 9000a, l. 19 s. 9002a, l. 11

Tabel 2: Christians materiale i DFS 1929/016.

Hver selvstændig optegnede enhed, som Tang Kristensen i feltnoterne har markeret
med en kort vandret streg, har jeg givet en kode der består af forkortelsen HAU og

1Årstallet 1838 har Tang Kristensen fået galt fat på. Christian blev født den 12. december 1836 (KM
Øster Løgum).
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fortløbende nummerering, i alt 38 enheder. Henvisninger til disse enheder i repertoiret
vil følge disse koder, eksempelvis ‘HAU3’ eller ‘HAU31’.

Tabel 2 viser hvor Christians materiale er optegnet i Evald Tang Kristensens feltnoter
(DFS 1929/016). Som det ses er materialet optegnet en smule spredt i feltnoterne. En
af årsagerne må være at Tang Kristensen har interviewet Christian af flere omgange,
og noter og andre personers materiale er så optegnet ind imellem. I sine erindringer
skriver Tang Kristensen netop at han besøger Christian “et par Gange” i løbet af sin
indsamlingstur til Sønderjylland (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 47).

Delene nr. 3 og 5 hænger dog utvivlsomt sammen i én lang fortællesession: Springet
fra side 6813b til 6819a er nemlig foretaget midt i en orddeling i samme sagn (HAU7).
Derimod er det usikkert hvordan del nr. 2 og 4 passer kronologisk ind med de andre
fortællinger. Tang Kristensen var meget økonomisk bevidst, også når det kom til opteg-
nelseshæfterne, og han lod nødigt sider stå uskrevne hen. På hver af disse sider har han
fundet plads til et par af Christians sagn.

I 1902 genbesøger Tang Kristensen Åbenrå hvor han igen optegner sagn hos Chris-
tian. Dette er nedskrevet i to adskilte sektioner, del nr. 6 og 7, der sikkert igen skal
forstås sådan at Tang Kristensen har interviewet Christian af to omgange. Som allerede
nævnt ovenfor, fotograferede Tang Kristensen Christian i 1905, men intet folkloristisk
materiale blev indsamlet ved dette besøg. Tang Kristensen har nok i stedet fokuseret på
at udspørge Christian med henblik på at skrive den korte levnedsbeskrivelse jeg citerede
ovenfor.

I Sprogforeningens Almanak i begyndelsen af 1900 finder vi flere fortællinger gengivet
efter Christians meddelelse, nogle på blot et par sider, mens andre udgør hele noveller
(Haugaard 1902, 1906, 1907, 1908, 1909 og 1920). I appendikset har jeg gengivet to af de
kortere fortællinger (s. 309 ff.).

Om bidragene er forfattet på skrift af Christian selv, eller om de er skrevet af en re-
daktør efter Christians mundtlige meddelelse, står ikke altid helt klart. Kun novellen
fra 1902 står entydigt angivet som “[e]fter Optegnelser af C. C. Haugaard, genfortalt
af N. A.” (ibid., s. 76). N.A. dækker velsagtens over digter og sprogforsker Nikolaj An-
dersen (1862–1919) der ofte havde bidrag i almanakken (Feilberg Jørgensen 1980, s. 50).
Antageligvis er vi i bidragene fra Sprogforeningens Almanak ikke videre sprogligt eller
stilistisk tæt på Christians oprindelige meddelelser, hvad enten de var mundtlige eller
skriftlige.

Med udgangspunkt i disse kilder samt kirkebøger, folketællinger og Christians re-
pertoire af sagn, vil jeg i dette kapitel tegne en biografi af Christian imens sagnene der
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indeholder stednavneforklarende elementer, løbende analyseres i relation til Christian
og hans samtid.

6.1 Christians barndom og tidlige ungdom

Christian Christiansen Haugaard er født den 12. december 1836 som søn af Christian
Haugaard (1795–1863) i landsbyen Nørre Hjarup i Øster Løgum Sogn i Hertugdømmet
Slesvig (KM Øster Løgum). Familiens stand fremgår blandt andet af folketællingen 1840
hvor faderen står noteret som “Kaadner” (FT 1840 Øster Løgum). I Hertugdømmet svarer
en kådners jordbesiddelser og stand nogenlunde til en husmand i Kongeriget, dog havde
kådnerne ofte lidt mere jord end sidstnævnte (Schultz Hansen 1994, s. 88–89, 2009, s. 51).

“Normalt havde kådnerne jord nok til at holde en ko eller to, men for lidt til en hest”,
som Hans Schultz Hansen formulerer det, og de “kunne leve af deres sted, måske med
en biindtægt fra håndværk eller lønarbejde” (Schultz Hansen 2009, s. 51). At sidstnævnte
har været tilfældet hos familien Haugaard, vidner folketællingen 1845 om idet faderens
erhverv her er beskrevet som “Daglønner” (FT 1845 Øster Løgum). Familien har klaret
sig nogenlunde igennem, men de har ikke haft meget at gøre godt med.

Christians mor, Anna Katrine Johannsen Mau (1786–1857), er født som datter af en
smed og bolsmand i Felsted Sogn i landsbyen Nørballe (KM Felsted; se figur 10). En
bolsmand er i Sønderjylland synonymt med en gårdmand (Iversen 1952–1956). Chris-
tians mor stammer altså fra et højere samfundslag end det kådnersted vi i 1840 finder
hende boende på. Forklaringen på dette ægteskab under hendes stand skal måske søges
i en tidstypisk problemstilling:

I Felsted Sogn blev hun gift med faderen den 15. december 1815, men kun små tre må-
neder efter, den 12. marts 1816, føder hun deres første søn Andreas (KM Felsted). Anna
Katrine er altså blevet gravid før ægteskabet, og dette har i begyndelsen af 1800-tallet
nødvendigvis medført at parret måtte gifte sig. At få børn uden for ægteskab, var ikke
velanset (jf. sagnet HAU15 der faktisk inddrager dette tema). Imellem dette tidspunkt og
fødslen af deres anden søn Johann i 1819 er ægteparret flyttet til husbonden Christians
fødeby Nørre Hjarup i Øster Løgum Sogn hvor de i perioden 1821–1836 får fem sønner
mere (KM Øster Løgum). I alt får parret altså syv sønner men ingen døtre.

Vores sagnfortæller Christian der er opkaldt efter sin far, fødes som den syvende og
dermed yngste søn. I 1940 bor den fireårige Christian sammen med sine forældre og fire
ældre brødre (FT 1840 Øster Løgum) – de tre ældste brødre må være flyttet hjemmefra.
I 1845 er de kun tre hjemmeboende sønner (FT 1845 Øster Løgum).
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Figur 10: Øster Løgum og Felsted sogne i det nordøstlige Slesvig. Christian er født i
Nørre Hjarup men flytter som ung til Åbenrå hvor han bor hele sit voksne liv.
Moderen er født i Nørballe. Data: DigDag.dk.

I folketællingerne 1850 og 1855 er det ikke lykkedes mig at finde Christian. Han bliver
konfirmeret palmesøndag 1853 – det vil sige den 20. marts det år – hvor han har været
16 år gammel (HM Øster Løgum). Ikke længe herefter må han være flyttet hjemmefra
og er kommet i lære som farver i Åbenrå (se figur 10). I folketællingen 1860 finder vi
ham nemlig bosiddende i byen som udlært farversvend (FT 1860 Åbenrå).

Til Tang Kristensen har Christian meddelt at særligt hans mor fortalte for ham, men
Christian nævner dog også at “Faderen dennes Broder og Fasteren” har fortalt (levneds-
beskrivelsen, ovenfor s. 138). Christians far ved vi jo allerede hvem er. Farbroren er
Andreas Haugaard (født 1800) der i 1845 bor som daglejer i fattighuset (“Armehaus”) i
Øster Løgum by med sin kone og deres to børn (FT 1845 Øster Løgum).2

2I FT 1845 Øster Løgum er Andreas Haugaards alder i 1845 angivet som 46 år, og hans fødesogn er
Øster Løgum. Andreas Haugaard – med samme forældre som Christian Haugaard – er dog først født
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I Øster Løgum blev fattighuset opført lidt før 1837 (von Schröder 1837, II: s. 38). Fat-
tighusene var i Slesvig et tilbud om husly til de fattige, men modsat de egentlige fat-
tiggårde blev ens personlige frihed ikke indskrænket, ligesom man ikke var underlagt
arbejdstvang eller kontrol, og man måtte som udgangspunkt selv stå for at skaffe føde
og brændsel (A. M. Jacobsen og Weitling 2008, s. 12–13; jf. M. Nielsen 1944, s. 137–141).

Andreas modtager dog ifølge folketællingen 1845 understøttelse af “Armkasse[n]” (FT
1845 Øster Løgum), det vil sige den fattigkasse der fandtes i hvert sogn til at understøtte
sognets fattige (M. Nielsen 1944, s. 43–68). Ved folketællingen 1. februar 1845 har han
altså ikke kunnet forsørge sin familie.

Christians faster er vel faderens eneste søster Anna Dorthea Haugaard der er født 1.
januar 1798 (KM Øster Løgum). Hun bliver gift i Løjt Sogn i 1841, men hun dør allerede
samme sted i 1846 (KM Løjt).

I jyske dialekter kan substantivet faster dog også indeholde betydningen ‘farbrors
kone’ (JO, faster; jf. Feilberg 1886–1914, 4: s. 137). Der er altså en teoretisk mulighed
for at denne faster er en af farbroren Andreas Haugaards hustruer: Karen Jensen (1794–
1849) bor i 1845 som hustru til Andreas sammen med deres to børn i fattighuset (FT 1845
Øster Løgum), og efter hendes død i 1849 gifter han sig året efter med Anne Caroline
Jørgensen (født 1800) (KM Øster Løgum).

Vi kan altså konstatere at selvom Tang Kristensen møder Christian i Åbenrå, hvor han
sidder som faglært farversvend med et privat lejebibliotek, har han sine fortællinger fra
sin hjemegn hvor hans mundtlige kilder har tilhørt den laveste del af det rurale Øster
Løgum Sogn. Christians voksne liv i Åbenrå vender jeg tilbage til senere.

6.1.1 Mor og barn

Beskrivelser af familiers følelsesmæssige relationer er et genkommende tema i Chris-
tians repertoire. I sagnet HAU12 fornemmer en mor at noget er galt med sønnen der
bærer navnet Lave, og hun siger til sin mand: “Fader der er noget ved det, det aner |
mig, jag paa Hestene […] Der | er noget ved det med Lave” (HAU12). Da de kommer
hjem finder de Lave død. Han var blevet forgiftet af sin ældre bror der ønskede at træde
i stedet som arving til et stykke jord.

I HAU31 har en mor på lignende vis det dårligt i tiden op til at hendes barn bliver
bortført af en stor ørn: “Det er ligesom der | forestaar mig noget ondt, jeg ved ikke
hvor|dan jeg har det i Dag […] jeg er saa underlig, jeg kan ikke gjøre for det” (HAU31).

3. marts 1800 (KM Øster Løgum), og kan altså kun være 44 år da folketællingen fandt sted den 1.
februar 1845. Ingen med navnet Andreas Haugaard er født i Øster Løgum Sogn i 1799 eller året før.
Alderen 46 må altså være noteret forkert i folketællingen.
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Sagnet ligger i øvrigt meget tæt op ad en svensk sagntype, og af Klintbergs beskrivelse
af typen gengiver meget godt handlingen i Christians sagn:

A baby lying out of doors is taken by an eagle, which flies to its nest with
its prey. A farmhand climbs up to the eagle’s nest and saves the baby, who
is still alive.
(af Klintberg 2010, type R72, s. 322).

Da ørnen efterlader barnet i et højt træ, udfører en karl netop en risikabel redningsak-
tion. Dette gør han med ordene: “Skulde jeg falde ned og | faa min Rest [ɔ: blive dræbt],
saa sørg blot for min Moder” (HAU31). Kærligheden mellem mor og søn går begge veje.
I et tidligere, mere kortfattet sagn med nøjagtig samme tema, om end lokaliseret til
Kliplev Sogn, er det moderen selv der “efter stor Anstrængelse” med en stige redder sit
barn ned fra ørnereden, og Christians “Mormoder havde været | med til det” (HAU4b).

Det er påfaldende hvordan temaet om ørnens kidnapning og tilhørende redningsak-
tion er flyttet geografisk fra Kliplev Sogn i versionen fra 1894 til et sted tæt på moderens
fødested i Felsted-Varnæs-egnen i 1902. Christian har simpelthen udviklet narrativen og
rykket den geografisk – og måske følelsesmæssigt – væk fra sin mormor og tættere på
sin egen mor.

Christians fremstilling af båndet mellem mor og søn tydeliggøres når han beskriver
hvilke følelsesmæssige reaktioner mødre har over (udsigten til) at miste deres sønner.
Da forældrene i HAU12 finder Lave død medfører det “[s]tor | Sorg og Jammer, konen [ɔ:
Laves mor] vred sig og | skreg” (HAU12). I HAU14, som jeg vil komme nærmere ind på
nedenfor (s. 162 ff.), får en mor et slagtilfælde over udsigten til at hendes søn anklages
for mord, og dermed underforstået kan dømmes til døden.

Christians optagethed af mødres følelsesmæssige reaktioner over (udsigten til) at mi-
ste deres børn kan sættes i relation til en traumatisk oplevelse i Christians eget liv hvor
hans 10 år ældre bror den 2. maj 1856 begår selvmord ved hængning. Christian har væ-
ret 20 år gammel. Broderen hedder sågar Lave (“Ungkarl Laue Christian Haugaard”),
nøjagtig som den dræbte i HAU12, og selvmordet er sket “uden at nogen egentlig For-
klaring over hans Bevæggrund til saadan fortvivlet Gjerning er fremkommet, og [han]
blev derfor jordet i Stilhed” (KM Øster Løgum). Christian har delt og observeret sin egen
mors sorg fra første parket, og hertil mister Christian sin mor kun lidt over et år efter
Laves død (KM Øster Løgum).

Mor og barn har altså et helt specielt, magisk bånd i Christians sagnverden. Fædrene
derimod er fraværende og ligeglade med børnene. Da Laves mor fornemmer sønnens
fortræd, slår manden det hen som pjat: “Ja hvad | skulde der vel være ved det […] Aa du |
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har altid saadan underlige Tanker | Moder” (HAU12). I HAU31 hvor moderen fornemmer
den forestående bortførsel af hendes barn, havde den heltemodige karl tidligere spurgt
ind til hvor hendes mand var, og hun svarede: “Ja han sidder | hjemme og hugger Brænde,
og derfor tog jeg Barnet | med” (HAU31).

Christians eget forhold til sine forældre fornemmer vi i sagnet HAU3 hvor Christian
beskriver en hændelse fra sin barndom hvor han ser en overnaturlig tønde med penge
trille ned ad Dokdal Forte (se nedenfor s. 153 ff.). Christian bliver meget angst og flygter
ind i sine forældres hus

som ligger tæt ved og saa kunde | hverken mæle eller tale. Min Moder |
spurgte mig hvad det var. Moder Moder | æ Penge triller ned ad Dokdals
Forte | Sagde æ det ikke nok sagde Moder den | anden Aften[3] vi kom der
igien[nem] var | det ikke rigtig fat. Ti stille med det | sagde Fader te Børn
faar ikke fat | paa det.
(HAU3)

Christians mor imødekommer ham i hans angst, men faderen derimod lukker af uden at
ville tale om det, og hertil er han temmelig kort for hovedet over for moderen. Christian
har måske selv haft et langt tættere bånd til sin mor end til sin far.

Temaet om forholdet mellem mor og barn er netop del af følgende tradition som han
fortæller Tang Kristensen både i 1894 og i 1902.

6.1.2 HAU4a og HAU29: Ulykken ved Ulvehøjen

Den første version af traditionen er relativt kortfattet. Sagnet fortalt i 1894 følger lige in-
den ovenfor benævnte tradition om ørnen der tager barnet (HAU4b), og temaet om disse
kidnapninger hvor et vildt rovdyr tager et spædbarn, er uden tvivl koblingen mellem de
to sagn. I HAU4a er det en ulv der bortfører et barn:

En Gaard ligger midt i Nørre Jarup og | er hver Mand bekjendt. Da Ulvene
| var her i Landet, var det lige til Jule|aften og en haard klingende Frost da |
sprang der en Ulv ind over den nedre | Halvdør i den Gaard og tog et Barn
| paa 2 Aar og løb ned til et Bjæ[r]g | som den Dag i Dag kaldes Ulvehøj.
(HAU4a)

3anden Aften > Egentlig ‘Aften anden’. Rettet af Tang Kristensen med tal over ordene.

144



6.1 Christians barndom og tidlige ungdom

Sagnet foregår i området omkring Nørre Hjarup hvor Christian er født. Anden gang han
gengiver traditionen, denne gang i 1902, er det i en længere form med langt flere detaljer,
eksempelvis flere og mere udsagte stedfæster og et utroligt trist udfald på kidnapningen:

Paa Nørre Hjarup Mark ligger et Bjærg som endnu | kaldes Ulvehøjen og
der var Ulve og andet Utøj. | Dagen før Juleaftensdag 1335[4] da skete den |
sørgelige Ulykke i Nørre Hjarup ved[5] æ Sandkro | at en Ulv sprang over en
Dør og tog et Barn | og løb med ned til Højen. Konen der stod i | Kjøkkenet
saa det og løb efter den, men desværre | hun kom ikke tids nok – Barnet
var revet ihjel | Hun løb med en Stok i Haanden og blev | angreben af 2
rasende Ulve der forfulgte | hende til Hjemmet og Manden som kom imod
| hende med en Jærnstang, slog den ene Ulv | saa den døde paa Stedet og
den 2 Ulv ogsaa | slaaet ihjel og balsameret, og Knoglerne | blev gjemt paa
selve Gaarden som et | Minde. En Tavle som findes\andtes/[6] paa Gaarden
| opslaaet der, lyder saaledes: Her skete /mistede\| jeg mit Barn ved den
\sørgelige/[7] ulykkelige Ulykke | Aar 1735 d. 23 i tolvte Maaned ved at en |
rasende Ulv rev det ihjel. Min Bedstefa|der kunde huske den Tavle, men nu
er den | ødelagt af Tidens Tand.
(HAU29)

Ulvehøjen, i Danmarks Stednavne med opslagsformen Ulhøj (DS, 6: s. 140), er det ikke
lykkedes mig at lokalisere med stor nøjagtighed. Navnet svarer til det Ulhöj der er på-
tegnet et i øvrigt meget unøjagtigt kortstik fra 1812 (se figur 11) lavet på baggrund af en
skitse tegnet af Øster Løgum Sogns præst Peter Kier (1771–1834, præst i Øster Løgum
fra 1802). Skitsen er desværre gået tabt (Kier 1995 [1808–1812], s. 256–257).

I Kiers samtidige og langt mere nøjagtigere kort (Kier 1987) er navnet ikke påteg-
net. Sandkroen, udtalt [Æ HsaÙ;Bk9o.] (DS, 6: s. 98) hvilket Tang Kristensen delvist lader
fremgå i feltnoterne, ligger umiddelbart syd-sydvest for Nørre Hjarup og kan lokaliseres
nøjagtigt fra blandt andet de preussiske målebordsblade (PMbl Sandkrug).

I begge sagn fremstiller Christian en trussel der i hans samtid hører fortiden til. Den
sidste ulv blev skudt i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet (Holst og Stefánsson 2016),
men deres tilstedeværelse i fortiden bevidnes blandt andet i stednavne med forleddet

41335 > Længere nede nævner Christian årstallet 1735 som Tang Kristensen også lader trykke (Tang
Kristensen 1900–1905, 1: nr. 1751).

5ved > Alternativt læses ‘ud’.
6findes\andtes/ > Det vil sige ‘findes’ er rettet til ‘fandtes’ med udstregning og tilføjelse over linjen.
7 \sørgelige/ > Læses lidt usikkert.
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Figur 11: Nørre Hjarup og Rugbjerg ejerlav på kortstikket over Øster Løgum Sogn fra
1812 trykt i Antiqvariske Annaler efter forlæg af Peter Kier, 1808. Nord er mod
venstre. I den røde cirkel ses Ulhöj. Billede: Nyerup 1812, Tab. V.

Ul(v)- i det omfang forleddet etymologisk kan tolkes som dyrebetegnelsen ulv og ikke
eksempelvis mandsnavnet Ulf (Gammeltoft 2017, s. 42).

Tang Kristensen udgav mange sagn om ulve, de fleste i første bind af værket Gamle
folks fortællinger om det jyske almueliv under overskriften “Ulve og vildsvin m. m. samt
deres udryddelse” (Tang Kristensen 1891–1894, 1: s. 83 ff.), og i tillægsbindene til værket
er overskriften ændret til “Ulve og vildsvin” (Tang Kristensen 1900–1905, 1: s. 123 ff.,
181 ff.). Langt de fleste af sagnene trykt under disse overskrifter handler dog om ulve,
og en del inddrager stednavne på Ul(v)- som stedfæste.

Det overordnede tema for mange af disse sagn udgør den økonomiske trussel det
var for det rurale samfund når deres kreaturer blev slået ihjel af ulve. I forarbejderne
til Christian V’s Matrikel, de såkaldte Markbøger fra 1681–1683, er optegnet klager fra

146



6.1 Christians barndom og tidlige ungdom

bønderne over ulveangreb på kreaturerne med henblik på at blive beskattet lavere (Gam-
meltoft 2017, s. 38–41). I Christians sagn er det dog ikke kreaturerne der dræbes, men
derimod et barn. Således peger Christian på det menneskelige tab snarere end på det
økonomiske tab i barnets bortførelse og død.

Christian stedfæster sit sagn til højnavnet Ulvehøjen, netop fordi navnet vidner om
en generel forekomst af ulve i fortiden, og dette stedfæste ligger inden for grænserne
af hans fødebys ejerlav på Nørre Hjarup Mark. En ulv fra denne høj tager ud af det
blå et barn. Allerede her ender faktisk den korte version af traditionen. Men med sin
senere version har Christian udviklet sin narrativ: Konen, der må forstås som barnets
mor, løber efter ulven med en stok og ender med at få to “rasende Ulve” efter sig. Hendes
opførsel er på samme tid herorisk og selvopofrende.

Hertil stedfæster Christian det længere sagn til en udstoppet ulv og dens knogler –
konens mand formår at slå begge ulve ihjel tidsnok til at redde konen – og disse ting
skulle være gemt på gården, med hvilken vistnok må forstås Sandkroen. Men også en
mindetavle skulle have hængt på gården. Christian har aldrig selv læst tavlen, men hans
bedstefar har kunnet huske den. Her må der være tale om farfaderen Andreas C. Hau-
gaard der døde i 1827 (KM Øster Løgum) hvorfor Christian, der først er født i 1836, aldrig
kan have talt direkte med ham. Når Christian inddrager denne bedstefar som vidne, øger
det troværdigheden i at skiltet rent faktisk hang der med netop den ordlyd.

Christian kan nemlig recitere skiltets tekst: “Her skete /mistede\| jeg mit Barn ved
den \sørgelige/ ulykkelige Ulykke | Aar 1735 d. 23 i tolvte Maaned ved at en | rasende
Ulv rev det ihjel”. De to rettelser i feltnoterne på dette sted, tyder måske på at Christian
har rettet sig selv en del som skiltets tekst kom til hans erindring. Men fordi rettelserne
er tilskrevet under og over linjen (og ikke på linjen), kan de også være tilføjet senere
af Tang Kristensen der har redigeret den lidt rodede tekst, måske i forbindelse med
udgivelsen af sagnet.

Ordene på skiltet, der blandt andet indeholder pronominet jeg, lægger Christian ikke
i munden på nogen bestemt, men sandsynligvis er moderen tænkt som afsenderen. Når
Christian vælger at recitere teksten på skiltet, er det netop på grund af det følelsesladede
budskab der afrunder den tragiske historie og peger på sagnets hovedtema: Når forældre
mister deres barn, påvirker det dem med stor sorg, og dette lader Christian ikke sine
tilhører glemme.

Den forfærdelige ulykke skulle ikke bare gå i glemmebogen men mindes ved disse
artefakter. Med sagnets sidste sætning lader Christian alligevel en slags trøst stå tilbage:
“Min Bedstefa|der kunde huske den Tavle, men nu er den | ødelagt af Tidens Tand”.
Ud over at virke som en troværdighedsskabende forsikring om at tavlen faktisk hang
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der engang, minder sætningen også om at selve tiden kan læge et sår. Mindet om den
sørgelige hændelse er ved at dø ud.

6.1.3 HAU13: Semphøl

I 1894 fortæller Christians fem sagn i træk (HAU12–16) der alle har mord – eller udpræ-
get vold (HAU16) – som en tematisk fællesnævner. HAU12, som jeg nævnte ovenfor,
handlede jo blandt andet om en mands mord på sin bror Lave, og i HAU13 (der om lidt
skal danne analyseobjekt) og HAU14 (se nedenfor s. 162 ff.) inddrager Christian ligele-
des motiver om mord.

I HAU15 fortæller Christian om en dramatisk optakt som han forklarer foregik i 1802:
Et kærestepar er på vej fra Brunde til Rishjarup, men da de kommer igennem en skov
kommer de op at skændes. Kvinden indikerer at hun er gravid: “Du kan nok forstaa ||
lille Hans at vi snart maa have Bryllup | efter de Omstændigheder, jeg befinder mig |
[i]” (HAU15). Manden beklager at han ingen penge har, og derfor ikke kan forsørge en
hustru. Så langt minder kæresteparret i sagnet faktisk om Christians egne forældre der
blev gift kun tre måneder før Christians mor føder sin ældste søn.

Men i sagnet ender det anderledes: Karlen tager en kniv op af lommen, og de kommer
op at slås på liv og død. Slåskampen varer ti minutter, hvorefter karlen bliver overherre
og slår hende ihjel med 15 sår. Nogle forbikørende finder hende, og karlen hentes dagen
efter hos sin mor der boede i Åbenrå, og han henrettes efter et års tid på Nybøl Stejle.

Går vi videre til HAU16 hører vi også om et kærestepar der i 1780 er på vej i vogn fra
Varnæs til Nørre Hjarup. Bruden hører da et skrig, men brudgommen slår det først hen:
“Nej | sagde Brudgommen det er Vinden” (HAU16). Anden gang hører han dog skriget,
og kæresteparret når lige at komme en meget forslået pige til undsætning inden hun
bliver voldtaget af en mand i skoven.

Forhold mellem mænd og kvinder kan i det hele taget have voldelige udfald i Chris-
tians repertoire. I sagnet HAU13 fortæller Christian således om et højdramatisk tre-
kantsdrama:

Der har været bevogset med Skov i | Nørre-Jarup og saa skulde der være et |
Bryllup og saa gaa to Karle i Forvej|en og hugge Træ ned for Bruden at | det
skulde ikke tage Kronen af hende. || Saa kom de op ved en Løkke som den |
Dag i Dag kaldes Skovende og der | skulde de staa og vente efter at Bru|den
kom. Saa kjørte de til Kirke og | blev viet sammen. Da var Øster Løgum[8]
| ikke været saa smuk som den nu er | men en af disse Karle havde vær[e]t

8Løgum > Kun ‘Løg’ læses sikkert. Ordet ender i en vandret streg.
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| forlovet med Bruden først. Da de saa | kjørte tilbage saa sprang de to bag
| op paa Vognen og kjørte med hjem i | Bryllupsgaarden. Da de var færdige
| med Spisningen begyndte som sæd|vanlig Dandsen ovenpaa. Saa stod |
Brudgommen[9] frem og sagde: Enhver | fra hele Byen er velkommen i mit
| Hus og faar frit spise og drikke und|tagen Tagefæl, han maa ikke komme
med. | Næppe har Brudgommen sagt disse Ord | før Manden \Karlen Tagefel/
foer ind med en Øgse i | Haanden og kløvede Brudgom[men]s Pan|de og
med det samme tog han Bruden | og løb ned til Jarup Aa til det | Høl som
hedder endnu Semphøl[10] | og det ligger der i det at Morderen | som gjorde
det hed kaldtes Semp|thal tafel og det er 12 Alen dyb. | Det var en indvandret
Tysker.
(HAU13)

Hverken Skovende eller Semphøl er det lykkedes mig at lokalisere nøjagtigt. Navnene
er ikke overleveret uden for ovenstående sagn. Med “Jarup Aa” må Christian sigte til
den del af Immervad Å der løber nord om Nørre Hjarup (jf. Lidegaard 1999, s. 248), og
et sted i denne å må Semphøl være. Immervad Å dannede i Christians barndom skel
mellem Haderslev og Åbenrå amter (DigDag.dk) og er altså administrativt et liminalt
punkt i landskabet (se figur 12).

Stednavnet Skovende fungerer som et uudtalt stedfæste. En “Løkke” (ɔ: mark) med
navnet Skovende vidner netop om tidligere skovvækst, vel egentlig punktet lige hvor
skoven ender, altså på grænsen mellem skov og åbent land. Selvom vi ikke kan lokali-
sere stednavnet med sikkerhed, er selve navnet altså også et vidnesbyrd om et liminalt
punkt i landskabet, dog mere som en konceptuel landskabstype idet skoven jo ikke fin-
des længere. Både Skovende og Semphøl (i Hjarup Å) markerer altså liminiale steder i
landskabet.

Motivet om de to karle der skal gå i forvejen og hugge grene ned for at brudens krone
ikke skal falde af, genkendes også i Ane Poulsens repertoire, hvilket jeg vil komme ind
på længere nede (s. 215 ff.). Også præsten Peter Kier nævnte i begyndelsen af 1800-tallet
noget lignende (Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 2030). Men hvor Anes pointe kun er at
pege på forekomsten af tidligere skov i Øster Løgum Sogn, benytter Christian elementet
som orientering for sit længere, narrativt udviklede sagn som han i øvrigt, modsat Ane,
lokaliserer til sin egen fødeby Nørre Hjarup.

I det hele taget har sådanne kommentarer om tidligere skovvækst rundt omkring
optaget så mange af Tang Kristensens informanter, at det har affødt flere tematiske

9Brudgommen > Kun ‘Brudgo’ læses sikkert. Herefter ender ordet i en let bølget, vandret streg.
10Semphøl > Rettet med udstregninger og tilføjelser over linjen. Oprindeligt har stået ‘Senepøle’.
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overskrifter i hans sagnudgivelser (således beskrevet ovenfor s. 19). Nogle sagnfortæl-
lere, som just nævnte Ane, lader motivet stå alene som en narrativløs konstatering om
landskabets tidligere beskaffenhed, mens andre, så som Christian og føromtalte Cæcilie
Magdalene Hansen (ovenfor s. 15), bruger motivet som del af længere narrativer.

Figur 12: De røde linjer markerer amtsgrænsen i
1840. Immervad Å går nord om Nørre
Hjarup hvor den følger denne grænse. Bag-
grundskort: PMbl. Data: DigDag.dk.

En anden traditionsdominant
der genkendes i Christians sagn,
er motivet om bruden der havde
lovet sig selv væk til en anden
end den hun senere gifter sig
med. Traditionsdominanten om
brudens brudte løfte ender ty-
pisk med at hun forulykker –
hvis ikke ligefrem djævlen selv
henter hende – som hun er på
vej tilbage fra kirken. De enkelte
sagn stedfæstes gerne til et vand-
hul, en sø eller lignende der må-
ske oven i købet bærer et navn
på Brud(e)- (Knudsen 1935a; Li-
degaard 1999, s. 59).

Men Christians sagn går i
en helt anden og mindre reli-
giøs retning: Motivet om bru-
dens brudte løfte er i hans sagn
del af et trekantsdrama mellem
bruden, brudgommen og den
mand som bruden først havde lo-
vet sig selv til. Selvom det fak-
tisk ikke fremgår helt entydigt
af sagnet, må denne sidstnævnte
mand være tyskeren Tagefel med
tilnavnet Semptafel. Altså er det
heller ikke bruden der mindes i

stednavnet Semphøl, men derimod hendes bortfører Semptafel.
Christian introducerer Tagefels/Semptafels nationalitet i den allersidste sætning: “Det

var en indvandret Tysker”. Man bliver her mindet om hvordan Tang Kristensen i sine
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erindringer beskriver Christian som “en stor Hader af Tyskerne” (Tang Kristensen 1923–
1928, 4: s. 47). Umiddelbart er det jo således oplagt at sætte Tagefels nationale ophav i
forbindelse med Christians fremstilling af ham som en brutal morder i sine følelsers
vold. Dette ville være et stærkt ideologisk standpunkt.

Men på den anden side: Havde Tagefels egenskab af tysker været særlig vigtig i Chris-
tians sagn, havde han vel introduceret det fra begyndelsen og fremstillet bruden og
brudgommen som uskyldige ofre? Tværtimod giver Christian karlen Tagefel en vis und-
skyldning for sin opførsel. Mordet og bortførelsen af bruden er vel nok de mest alvorlige
foreteelser i sagnet, men det er heller ikke i orden at bruden brød sit ægteskabsløfte til
Tagefel, ligesom også brudgommen bryder med almindelig gæstfrihed når han i sin tale
udelukker Tagefel fra sit hjem. Alle tre karakterer opfører sig dårligt, og det var bruden
og brudgommen der startede!

Tang Kristensen har foretaget flere rettelser da tyskerens kaldenavn introduceres:
“Morderen | som gjorde det hed kaldtes Semp|thal tafel”. Idet rettelserne er gjort på
linjen, må de være foretaget i det øjeblik Christian fortæller sagnet.

Hele denne lidt plumpe måde Tagefels kaldenavn Semptafel pludseligt bliver intro-
duceret på i sagnet efter at stednavnet Semphøl var blevet nævnt, giver en snigende
mistanke om at Christian simpelthen opfinder kaldenavnet Semptafel til lejligheden i
forsøget på at knytte karlen Tagefel til stednavnet Semphøl og således skabe et stedfæ-
ste for sagnet. Med andre ord: Måske finder Christian simpelthen på navnet Semptafel
som han sidder over for Tang Kristensen og fortæller!

Rettelsen af hed til kaldtes kan netop tolkes som at Christian først havde glemt at han
allerede havde fortalt at karlen hed Tagefel, og derfor retter han det til at karlen bare
“kaldtes” Semptafel. Rettelsen midt i karlens kaldenavn Semptafel kan så videre være et
produkt af at Christian har siddet og formet navnet i øjeblikket. En sådan øjeblikkelig
personnavnedannelse kunne være forgået nogenlunde således:

Første led Semp- i Semptafel har Christian hentet fra forleddet i stednavnet Semphøl,
og andet led -tafel er en fortyskning af substantivet tavl til hvilket Christian har søgt
inspirationen kun to sagn forinden (HAU11) hvor han fortalte om gårdmanden Tavl der
lagde navn til Tavlsbjerg (analyseret nedenfor s. 185 ff.).

Årsagen til at Christian først som det sidste nævner karlens nationale ophav, er efter
min overbevisning langt mere lavpraktisk: Christian er klar over at navnene Tagefel og
Semptafel lyder mærkelige i en dansksproget sammenhæng, og derfor indskyder han til
sidst at karlens nationale ophav var tysk.

Ovenfor (s. 94 ff.) argumenterede jeg netop for hvordan stedfæstet kun virker tro-
værdighedsskabende hvis paralogismen i den omvendte konsekvens kan accepteres af
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tilhørerne. I det 19. århundredes Nordslesvig er det faktisk ganske realistisk at finde en
tysker der er indvandret til landsdelen for at søge arbejde, og således redder Christian
troværdigheden lige på falderebet idet karlen med udgangspunkt i sit nationale ophav
nu med større rimelighed kan bære disse spøjse, tyskklingende navne.

Standsmæssigt foregår brylluppet efter alt at dømme hos en gårdmandsfamilie: Bryl-
luppet synes at have en vis størrelse, og “Bryllupsgaarden” har en første sal (“Da de var
færdige | med Spisningen begyndte som sæd|vanlig Dandsen ovenpaa”). Semptafel er
gårdens karl, og netop derfor er han ansvarlig for den praktiske del med at skære grene
ned når brudeparret skal igennem skoven til Nørre Hjarup.

Årsagen til brudens brudte løfte til Tagefel skal måske søges her: Brudgommen er
gårdmand, og han er derfor et bedre parti end karlen Tagefel der tilhører en lavere klasse
og tilmed er indvandret til sognet. Som vi skal se senere (s. 175 ff.), har kådnersønnen
Christian ikke stor tiltro til de økonomisk velbemidlede gårdmænd der råder over de
fleste goder i det rurale samfund, og som vi får indblik i med ægteparret Ane og Jes
i næste kapitel (s. 205 ff.), udgjorde gårdmandsstanden i Øster Løgum Sogn en meget
stedfast elite hvis sønner og døtre gifter sig med hinanden på tværs af slægterne.

Men også denne læsning af sagnet må vi være forsigtige med: Ligesom Christian ikke
synes at have Tagefels tyske nationalitet i fokus, gør han heller ikke meget ud af at
sætte skarpe klasseskel op over for hinanden i sagnet, og det er ikke uden en grad af
spekulation at vi overhovedet kan redegøre for de involverede parters sociale klasser.

Hvad Christian derimod særligt gør noget ud af, er selve rivaliseringen mellem de to
mænd i sagnet. I sin tale indbyder brudgommen alle til at spise og drikke i sit hus (gård),
men han udelukker på provokerende vis Tagefel fra denne invitation. Tagefel havde jo
været forlovet med bruden først, og brudgommen ønsker ikke denne rival i sit liv. Men
provokationen får bægret til at flyde over for Tagefel: Han reagerer prompte og styrter
ind med sin økse i hånden – øksen har han jo ved hånden fordi han huggede træ ned
tidligere – og han “kløvede Brudgom[men]s Pan|de” og tager bruden med sig.

Deres videre skæbne er derimod ukendt og byder på to mulige tolkninger: Tang Kris-
tensen har forstået det sådan at de begge drukner i Semphøl, idet han som sagnets af-
slutning udgiver: “Hullet er 12 alen dybt, og der druknede de begge” (Tang Kristensen
1892–1901, 4: nr. 1307). Dog er det også muligt af læse sagnet således at Tagefel flygter
sammen med bruden (jf. afslutningen på HAU1).

Deres videre skæbne er tilsyneladende ikke vigtig for Christian. Det er fortsat riva-
liseringen som han særligt har i fokus. Dog er det ganske usikkert om Christian selv
lægger nærmere betydning i dette trekantsdrama ud over måske at pege på det forkerte
i de involverede parters dårlige opførsel. Fra officielle kilder ved vi at Christian selv le-
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ver og dør ugift, men hans egne erfaringer med kærlighedsforhold i øvrigt kender vi
intet til.

6.2 HAU3: Dokdal Forte og Christians forhold til det
overnaturlige

Sagnet HAU3 udgør Christians andet egentlige sagn (HAU2 udgør et lille vers nært
sammenhængende med sagnet HAU1). Her fortæller Christian om et rovmord begået
på karlen Dokdal:

Ved Immervad for mange mange Her|rens Aar tilbage der boede en Mand |
hans Navn var ubekjendt, men de | kaldte ham da Tøger. Han var saa grov |
rig. Saa sagde han til hans Karl 1 Aften: | Hør, der forestaar en blodig Krig,
| kan du ikke tage den Tønde Penge og | bære om i Laaj\en/mose der og der,
| du skal over D Hovslund Port Forte | og saa skal du begrave dem der og
der i | den Dige der ved Ogsevejen. Men | Ve og Ulykke over dig, dersom
du ikke | gjør, hvad jeg har befalet dig. Da | han kom lige til Forten blev
han over|falden af Røvere og Pengene ham fra|tagne og han ihjelslagen.
Siden den | Tid til hver Helligtid er der trimlet | en Tønde i Midnatstimen i
den Hul|vej, som nu kaldes Dokdal Forte | efter Karlen der blev ihjelslagen
for | han hed Dokdal. Den Tønde Trimler | endnu, te Gnisterne staar ud af
| Tønden. A har selv set den. | Det var lige Jule-Lilleaften[!]. Æ kom | fra
Hovslund af og da hørte æ først | det ringslede og æ blev ræd. Der var |
Sne \paa/ og da kom det. Jøsses Navn hvad | er det. og æ kom ind i mine
Forældres || Hus, som ligger tæt ved og saa kunde | hverken mæle eller tale.
Min Moder | spurgte mig hvad det var. Moder Moder | æ Penge triller ned
ad Dokdals Forte | Sagde æ det ikke nok sagde Moder den | anden Aften[11]
vi kom der igien[nem] var | det ikke rigtig fat. Ti stille med det | sagde Fader
te Børn faar ikke fat | paa det.
(HAU3)

Geografisk har sagnet ingen sammenhæng med de to indledende overleveringer (HAU1
og HAU2): Hvor Christian her tager udgangspunkt i området syd for Åbenrå, har han nu
(HAU3) bevæget sig op til den nordlige grænse af hans fødesogn Øster Løgum, nærmere
bestemt til åen Rudebæk.
11anden Aften > Egentlig ‘Aften anden’. Rettet af Tang Kristensen med tal over ordene.
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Han fortæller at Tøger bor “[v]ed Immervad” med hvilket må forstås Immervad Kro
der lå i Vedsted Sogn ved Oksevejen lige før man i sydgående retning over Immervad
Bro krydser Rudebæk og dermed grænsen til Øster Løgum Sogn (se figur 13; hos Kok
1863–1867, 2: s. 204, er opslaget Immervad navnet på kroen).
Dokdal(s) Forte eller Hovslund Forte genfindes ikke i Danmarks Stednavne. Derimod

finder vi stednavnet Dokdal om end det kun er overleveret i en indberetning fra 1912 der
ikke giver mulighed for nærmere lokalisering end til ejerlavet Hovslund (DS, 6: s. 130).

En anden benævnelse af Dokdal finder vi dog i et sagn udgivet af Tang Kristensen.
Sagnet er meddelt af Nis H. Callesen (1837–1922), en gårdmand fra Lerskov i Øster
Løgum Sogn, og det må derfor stamme fra Svend Grundtvigs samling (om Callesen som
indsamler for Grundtvig, se Ellekilde 1944–1948, 1: s. 26). Sagnet ligner Christians for-
tælling om den overnaturlige, trillende tønde:

Vesten for adelvejen ovenfor Løgum ligger en dal, som hedder Dokdal, og
der går én og triller med en fyldt sæk. Mange har set sækken trille, og det
ser ud, som den blev trukken frem af én, men personen er usynlig.
(Tang Kristensen 1892–1901, 5: nr. 20).

Her ses altså somme tider en overnaturlig trillende sæk i dalen Dokdal. Christians Dok-
dal(s) Forte må nok forstås som et lokalt navn på en del af vejen mellem Hovslund og
Nørre Hjarup der går gennem dalen Dokdal der igen må ligge vest for Oksevejen (se
den orange cirkel på kortet figur 13). I det sydøstlige Jylland benyttes substantivet forte
netop om en ‘mindre vej’ (JO, 1forte,2).

Kommer man fra Hovslund mod Nørre Hjarup gør en sænkning i landskabet netop
at man bevæger sig ned i en dal12 – vel selveste Dokdal? Jernbanen der på kortet i figur
13 ses skære gennem det vestlige Hovslund Ejerlav og Nørre Hjarup Ejerlav, blev først
indviet i 1864 (Schultz Hansen 2009, s. 180) og har altså ikke været der i Christians
barndom.

Sagnets Hovslund Forte må denotere nogenlunde samme vejstrækning mellem Hovs-
lund og Nørre Hjarup, for i sagnets interne kronologi har Tøger jo ikke mulighed for at
benytte navnet Dokdal(s) Forte i direkte tale før det er opstået som et resultat af overfal-
det og mordet på hans karl. I øvrigt har Tang Kristensen på dette sted i feltnoterne først
skrevet “D” (for Dokdal?) men har så fortrudt og skrevet “Hovslund” for Hovslund Forte
i stedet. Måske rettelsen skyldes at Christian netop kom i tanker om denne kronologiske
problematik alt imens han fortalte, og derfor kom han først til at sige Dokdal(s) Forte.
12Sænkningen i landskabet som vejen mellem Hovslund og Nørre Hjarup skærer igennem, kan

observeres fra Oksevejen på Google Street View (Google Maps).
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Figur 13: Øster Løgum Sogns nordlige grænse til Vedsted Sogn. De røde linjer markerer
ejerlavsgrænserne år 1894, og den hvid-røde linje markerer den rute karlen
Dokdal ifølge sagnet fik besked på at gå fra Immervad Kro til Låddenmose. Den
orange cirkel markerer det område hvor dalen Dokdal omtrentlig må være.
Baggrundskort: PMbl. Data: DigDag.dk.

I sagnet beskriver Christian egentlig to episoder: 1) Fortællingen om mordet og de
stjålne penge som Christian henlægger til en meget fjern fortid, og 2) En personlig op-
levelse Christian har haft med det overnaturlige i sin barndom, fortalt i første person
der begynder med “Den Tønde Trimler | endnu, te Gnisterne staar ud af | Tønden” (se
ovenfor s. 142 f.).

Tøgers forudgående kendskab til krigen må forstås som en egentlig spådom (“Hør, der
forestaar en blodig Krig”). Forudsigelser i forbindelse med forestående krigshandlinger
er et tilbagevendende motiv i Christians repertoire: Faktisk fortæller Christian hvordan
han selv “en lummerhed Dag” i 1868 har haft et syn hvor han så en trop danske soldater
(HAU9), ligesom en ven af faderen havde haft nogle lignende syn, blandt andet 20 år
før den Første Slesvigske Krigs udbrud i 1848 (HAU18). Syn og varsler om forestående
begivenheder ses også som element i andre af Christians sagn (særligt HAU3, 8, 25, 27
og 31).
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Den rige Tøger forudser altså krigen, og derfor ønsker han at gemme sine penge
så den fremmede magt ikke får fat på dem. Christian peger her på den økonomiske
trussel som krig udgør. Til formålet beordrer Tøger sin karl til at gemme pengene i
Låddenmose. Tang Kristensen gengiver stednavnet udtalenært, “Laaj\en/mose”, jævnfør
Anders Bjerrums fonetiske optegnelse [Æ HlCJ;n Hmo;s] (DS, 6: s. 135). Som det ses på kortet
figur 13 udgør Låddenmose et større moseområde tæt vest for Oksevejen.

Men sådan går det dog ikke: Karlen bliver “over|falden af Røvere og Pengene ham
fra|tagne og han ihjelslagen”. Motiver om mord og vold er genkommende i Christians
repertoirer (se ovenfor s. 148 ff.). Et rovmord er en yderst grov metode til at komme i
besiddelse af andre menneskers ejendom.

Herefter stedfæster Christian sagnet: “Siden den | Tid til hver Helligtid er der trimlet |
en Tønde i Midnatstimen i den Hul|vej”. Tidspunkterne tønden triller, er ikke tilfældige.

Som nævnt i anden sammenhæng (ovenfor s. 31), introducerede Arnold van Gennep
i 1909 for første gang konceptet om overgangsriter (van Gennep 1960). Konceptet finder
John Lindow repræsenteret på forskellige måder i skandinaviske sagn (Lindow 1978).
Selve året kan således inddeles i overgangsriter (van Gennep 1960, s. 183–187), der i det
kristne Skandinavien er særligt repræsenteret ved jul og påske, og på disse tidspunkter
er mennesket ekstra sårbart over for møder med det overnaturlige (Lindow 1978, s. 59–
60).

Lindows observation passer altså også på det tidsmæssige aspekt i Christians beskri-
velse af og egne møder med overnaturlige trusler. Christians egen oplevelse med den
gnistrende tønde foregik lillejuleaften, altså den 23. december, dagen før juleaften hvor
julen som bekendt fejres af kristne i Danmark og det meste af Norden. Et tilsvarende
eksempel danner et sagn hvor Christian beskriver hvordan han og en af hans brødre
som børn i “1845 lige ind til Jul” så en “laadden | Skikkelse med Øjne saa store | som
smaa Tekopper” der gik forbi, og som tønden i Dokdal Forte, stod der også “Gnister af
det [ɔ: væsenet] til || alle Sider” (HAU5).

Andre trusler finder ifølge Christian også sted på disse overgangstidspunkter: I sagnet
jeg analyserede ovenfor (s. 144 ff.), sker ulveangrebet den 23. december, og i to andre af
Christians sagn bliver folk overfaldet af røvere netop i julen (HAU17 og HAU24).

Men tønden i Dokdal Forte triller ikke bare hver helligtid, den triller mere specifikt “i
Midnatstimen”. Selve døgnet synes at have tidspunkter hvor mennesket er ekstra sårbart
over for møder med det overnaturlige. Særlig midnat, altså tidspunktet der markerer
overgangen mellem to døgn, er ekstra farlig.

Selve landskabet hvor tønden triller, er derimod ikke særlig utrygt set i relation til
prospect-refuge-teorien der foreskriver at manglen på overblik og mange gemmesteder
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for potentielle farer skaber utryghed (ovenfor s. 27 ff.). Har jeg lokaliseret Dokdal Forte
korrekt (et sted inden for den orange cirkel i figur 13), er der tale om et relativt åbent
landskab med opdyrkede marker på begge sider. I dette sagn er det altså særligt de limi-
nale tidspunkter der gør færden på dette sted farligt. Alle steder er utrygge en helligdag
omkring den mørke midnatstime, for her vågner de overnaturlige kræfter alle vegne op
til dåd.
Dokdal er et ganske passende navn på lokaliteten idet efterleddet -dal må være helt

semantisk gennemsigtigt for lokalbefolkningen i betydningen “større (oftest langstrakt)
sænkning i jordsmonnet, som (helt ell. delvis) omgives af højere terræn (bakker, bjerge
osv.)” (ODS, Dal,1). Jævnfør hvordan Nis H. Callesen taler om en “dal, som hedder Dok-
dal” (Tang Kristensen 1892–1901, 5: nr. 20).

Alligevel sætter Christian stednavnet i forbindelse med et personnavn ved at lade den
ihjelslåede karl bære navnetDokdal. Som i tilfældet med kaldenavnet Semptafels forhold
til stednavnet Semphøl (ovenfor s. 148 ff.), har Christian vel selv opfundet personnavnet
Dokdal netop så karlens skæbne kan stedfæstes til stednavnet.

Men ikke kun Dokdals navn introduceres lidt plumpt, også Tøger bliver præsenteret
på en bemærkelsesværdig måde i sagnets orientering. Christian fortæller nemlig hvor-
dan “hans Navn var ubekjendt, men de | kaldte ham da Tøger”. Hvis “de” er lokalbefolk-
ningen omkring Immervad “for mange mange Her|rens Aar tilbage”, hvorfor kender de
så ikke mandens rigtige navn? Og hvorfor, af alle navne, vælger de at kalde ham lige
netop Tøger?

Før sagnet om Dokdal Forte, fortalte Christian om Sankt Annas Kapel der engang lå
nede sydøst for Åbenrå tæt på Skælbæk (HAU1 og HAU2). Både Anna og Tøger blev
dyrket som helgener visse steder i middelalderens Danmark, lokalhelgenen Tøger dog
særligt i Vestervig i det nordvestlige Jylland (Gad 1971, s. 65–66, 251–252), om end
man i Gram Sogn kender til en Skt. Tøgers Kilde og ruinerne af en Skt. Tøgers Kirke (DS,
4: s. 626, 630; Svane 1984, s. 270–271). Noget af dette kunne Christian i teorien have læst
eller hørt om. Men sandsynligvis er der ingen nærmere årsag til navnevalget: Manden
kaldte de bare Tøger.

Stedfæsterne om den trillende tønde og stednavnets ophav, fungerer også som afslut-
ter (coda, se Labovs model ovenfor s. 41 ff.) på første del af sagnet. Men i den talestrøm
som interviewsituationen har affødt, giver det egentlig ikke mening af sige at ét sagn
slutter og et andet begynder. Christian kommer nu i tanker om at fortælle om sin egen
barndomsoplevelse med den trillende tønde. Denne del fungerer overordet set som en
yderligere bekræftelse på at den trillende tønde er en realitet: Christian har selv set den!
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Tidligere pegede jeg på hvordan denne del af sagnet blandt andet siger noget om
Christians forhold til sine forældre (ovenfor s. 142 f.), men i nærværende afhandling vil
jeg ikke bruge mere plads på at analysere på Christians fremstilling af sit eget møde
med det overnaturlige.

6.3 Den dansksindede Christian i en preussisk provins

I folketællingen 1860 finder vi den 23-årige Christian i Åbenrå hvor han bor som farver-
svend på gaden Ramsherred hos farverfamilien Festesen (se figur 14, FT 1860 Åbenrå).
En farver er en person der beskæftiger sig med farvning af tekstiler (ODS, Farver), og
Christian er altså nu del af tekstilindustrien som uddannet håndværkersvend bosid-
dende i sin mesters husstand, og han må da have arbejdet på Festesens klædefabrik,
måske endda indtil denne lukkede i 1904 (Hansen Nielsen 2007, s. 172). I 1864 da Dan-
mark taber hertugdømmerne til Preussen, har Christian været 27 år.

Efter indlemmelsen i Preussen og det tyske kejserriges oprettelse i 1871 forestår den
tyske øvrighed folketællingerne. Hvor de fleste af disse er gået tabt, er enkelte køb-
stæders folketællinger bevaret, herunder også folketællinger foretaget i Åbenrå hvert
femte år den 1. (eller 2.) december i perioden 1885–1910 (jf. Worsøe 1984, s. 52). I peri-
oden 1861–1884 er der altså ingen tilgængelige personalhistoriske kilder om Christian.
I 1885 bor Christian endnu hos familien Festesen (FT 1885 Åbenrå) – hvilket han da
sandsynligvis har gjort siden 1860 – men i folketællingen 1890 er han flyttet til adressen
Ramsherred 24. På adressen bor også en snedkerfamilie med dansk statsborgerskab (FT
1890 Åbenrå).13

I 1895 bor Christian stadig på samme adresse, men den danske snedkerfamilie bor der
ikke længere. Christian står nu optegnet som farversvend og husfader, men på samme
adresse bor nu også skrædderen Hans Chr. Hansen med sin familie (FT 1895 Åbenrå).
De samme mennesker, inklusive Christian, bor på adressen fem år senere. Hansen er
her optegnet som skræddermester (FT 1900 Åbenrå). Dog skal det næppe forstås sådan
at Christian bor sammen med familien Hansen og tidligere familien Petersen – han har
vel haft sin egen lejlighed, i hvert fald sit eget værelse – men det fremgår ikke tydeligt
af folketællingerne.

13Christian er et tidligt eksempel på en udbredt tendens i Åbenrå: Ifølge Peter Dragsbos studier over
kvarterudviklingen i byen var det indtil 1890 almindeligt at finde svende og lærlinge boende i mes-
trenes husstande, men i perioden 1890–1910 bliver det mere og mere udbredt at svendene bor i egen
husstand (Dragsbo 1978, s. 53).
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På et tidspunkt mellem folketællingerne 1900 og 1905 er Christian blevet pensionist
(“Rentier”), og han bor i et hus med adressen Rebekkagang 1 (se figur 14) hvor han bor
frem til sin død i 1920 (FT 1905 Åbenrå; FT 1910 Åbenrå; Bireg.Åbenrå). Christian lever
ugift hele sit liv.14

Tang Kristensen tegner i Christians levnedsbeskrivelse (ovenfor s. 138) et billede af
en person der var meget dansksindet, og som ligefrem brød lovgivningen for at trodse
tyskerne. I sit erindringsværk skriver Tang Kristensen hvordan Christian “var nærmest
yderlig dansksindet og en stor Hader af Tyskerne” (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 47).
I forbindelse med besøget hos Christian i 1894 erindrer Tang Kristensen at Christian var
helt opkørt fordi han lige inden havde fået en bøde af en preussisk gendarm for at vejre
ud af døren med et dannebrogsflag som en sypige havde lavet og foræret ham (ibid.).

Christian har som ældre været kendt blandt den dansksindede elite i Åbenrå, og han er
blevet biograferet kortfattet flere steder. Særligt to sådanne biografister skal fremhæves:
Ingeborg Refslund Thomsen (1891–1972) var datter af den danske sags store fortaler,
politikeren Hans Peter Hanssen (1862–1936), og som voksen blev hun amtmandsfrue i
Åbenrå og politiker. Hun skrev om Christian i Sønderjydsk Maanedsskri i 1940.

Carl Johan Bech (1906–1957) var journalist og var fra 1929 tilknyttet forskellige blade,
herunder også det dansksindede blad Hejmdal i hvilket Bech skrev om Christian i 1956.
Allerede i 1945 havde Bech kortfattet biograferet Christian i Aabenraabogen udgivet
både i anledning af Danmarks befrielse efter tyskernes besættelse under Anden Ver-
denskrig (1940–1945) og 25-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

I Åbenrå var Christian ifølge Thomsen (1940, s. 231) en danskhedens vogter, og han
har deltaget aktivt i den politiske debat. Hertil har han omgåedes folk som Mathias
Andresen (1858–1916), den danske Sprogforenings sekretær og senere formand (Feilberg
Jørgensen 1980, s. 35-38), og politikeren Hans Peter Hanssen, om end Christian mest
snakkede med Hanssens kone (Thomsen 1940, s. 231). De to sidstnævnte var jo, som
nævnt ovenfor, biografisten Thomsens forældre.

Ifølge sognets kirkebog og biregistret over døde i Åbenrå, omkom Christian den 17.
februar 1920 i sit hjem (KM Aabenraa og Bireg.Åbenrå). Datoen er bemærkelsesværdig
fordi han altså dør syv dage efter afstemningen hvor flertallet afgjorde at den nordlige
zone af Slesvig – omtrent det område vi i dag kender som Sønderjylland – skulle høre
til Danmark (fx Becker-Christensen 2009, s. 255–256).

Tidspunktet for Christians død gik da heller ikke ubemærket hen, og med det samme
etableredes Christians meget patriotiske eftermæle. Hans død annonceredes dagen efter,

14Når Erik Skifter Andersen (2012, s. 135) i bogen Registrant over ejendomme i Aabenraa 1700 til 1920
anfører at “Haugaard, Chr. C.” i 1920 bor som købmand på Gildegade 1, må det bero på en fejl.
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Figur 14: Åbenrå 1862. Kort: Trap 1864.
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altså den 18. februar, i den dansksprogede og -sindede Flensborg Avis, og her kan man
læse hvordan “C. C. Haugaard, en dansk Patriot og Særling”, simpelthen havde fået
hjertelammelse af sin overvældende glæde på selve afstemningsdagen den 10. februar,
om end han af samme årsag ikke nåede at stemme selv (FlA 1920).

Billedet af den danske-patriotiske Christian har passet ind i senere tiders nationali-
stiske diskurser, eksempelvis i forbindelse med den tyske besættelse af Danmark un-
der Anden Verdenskrig. Thomsen (1940, s. 232) beskriver hvordan det var i præstens
begravelsestale at Christian fik det eftermæle at “han døde af Glæde” ved udsigten til
afstemningen. Bech (1945, s. 110) fortæller at Christian fik hjertekramper på selve af-
stemningsdagen, men at han døde otte dage senere.

11 år senere er Bech (1956) dog af den opfattelse at Christian ikke bare fik hjerte-
kramper på afstemningsdagen, men at han simpelthen døde af glæde på selve dagen.
Denne forestilling om Christians død har slået rod i eftertiden (Schmidt 1956; Worsøe
1974, s. 86). Christian har utvivlsomt glædet sig over genforeningen, men hans danske
fædrelandskærlighed er i eftertiden blevet kraftigt romantiseret med tilføjelse af denne
fantastiske detalje om hans dødsårsag. Men hvorfra stammer Christians stærke danske
sindelag?

Med udgangspunkt i resultatet af afstemningen 1920 får vi et fingerpeg om befolk-
ningens nationale sindelag generelt i de forskellige områder i afstemningszonen, i hvert
fald i tiden op til 1920. I Christians hjemsogn Øster Løgum var der et klart flertal på 83 %
for Danmark af 1050 afgivne stemmer, og i Nørre Hjarup Kommune isoleret set var den
helt oppe på 92 % af samlet 73 afgivne stemmer (AiS 1920, s. 19). I købstaden Åbenrå
med landsogn var derimod kun 45 % af de afgivne 4949 stemmer for Danmark; tallet
kommer dog op på 48 % når stemmerne fra de tilrejsende stemmeberettigede regnes fra
(AiS 1920, s. 3, 18), altså stemmerne fra folk der var udvandret til Danmark efter 1864
og derfor ikke boede fast i Åbenrå.

I stærk kontrast til det primært danske sindelag i hjemegnen, tilhørte Christian i
Åbenrå den ene af to omtrent lige store fløje. De nationalpolitiske fronter har omkring
1900 været trukket skarpt op i byen, og Christians stærke dansk-nationalistiske agi-
tation, som eftertiden særligt husker ham for, må ses i lyset af disse forhold: Christian
havde sit danske sindelag med hjemmefra, men han er i Åbenrå blevet konfronteret med
de tysksindede borgere, og sidstnævnte har tilmed haft nemt ved at vise deres nationale
tilhørsforhold offentligt på grund af diverse politiske tiltag for at fremme tysk kultur og
sprog og undertrykke dansk ditto, et forhold der særligt eskalerede lige før 1900, altså
nær det tidspunkt Tang Kristensen møder Christian.
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Hertil må man heller ikke underkende at der herskede et socialt pres for at være klar
i mælet om sit nationalpolitiske standpunkt – var man ikke det, blev man set ned på. I
sønderjysk blev adjektivet blakket således brugt i betydningen “uden klar stillingtagen
i den nationale kamp mellem dansk og tysk” (JO, blakket,3; jf. Danielsen 2016a), og talte
en dansksindet person efter 1864 således om ‘de blakkede’ var det negativt ladet (Steg
2011). Dette har været yderligere et incitament for Christian til at melde klart ud om sit
danske sindelag.

I biografierne modtager fortælleren Christian derimod ikke nær den samme opmærk-
somhed som nationalisten Christian gør det. Hans fremragende egenskaber som fortæl-
ler bevidnes jo af de sagn han fortalte Tang Kristensen der også beskrev Christian som
“dygtig til at fortælle” (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 47).

Biografisterne Thomsen og Bech nævner indirekte Christian som fortæller: I Åbenrå
fortalte han mærkelige historier om nogle besøg han – efter eget udsagn – hver sommer
aflagde Kong Christian IX og dennes hof i Fredensborg nord for København, og hertil
kunne Christian fremvise ting han ved besøgene havde fået foræret eller selv havde
taget, heriblandt en frynse fra Caroline Mathildes saddel og en tot hår fra prinsesse
Maries kat (Bech 1945, s. 110; Thomsen 1940, s. 231). Når Thomsen og Bech fokuserer
på Christians fortællinger af denne type, er det altså igen for at pege på Christian som
en kongetro patriot.

Som en tilføjelse til Bechs artikel om Christian i det dansksindede dagblad Hejmdal
(Bech 1956), fremstiller August F. Schmidt i samme dagblad Christian som sagnfortæller
med udgangspunkt i det materiale som Evald Tang Kristensen havde indsamlet. Schmidt
forestiller sig hvordan “[d]en meget dansksindede farversvend umiddelbart [har] haft
forståelse af folkemindernes nationale værdi” (Schmidt 1956). Sådan må Schmidt natur-
ligvis slutte på baggrund af Bechs beskrivelse af Christian.

Christians danske sindelag kommer da også til udtryk i enkelte af hans sagn, men kun
sjældent i så direkte en form som eftertidens beskrivelser af patrioten Haugaard (Bech
1945, s. 109, og Worsøe 1974, s. 86) ellers lader os forvente. Christian er efter sin død selv
trådt ind i sagnenes verden i hvilken han vandrer rundt som en danskhedens vogter i
senere tiders nationalistiske diskurser.

6.3.1 HAU14: Anderses Hul

Følgende sagn har synskreds i området sydøst for Åbenrå, nærmere bestemt Sønder-
skoven, og stadig i dag fortælles varianter af følgende tradition i området:
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Paa Søgaards Mark kom en Mand | der hed Anders, han siger: Nis vil | du
med paa Jagt i Morgen Formid|dag. Ja og saa kan din du tage din | Tjeneste-
karl med saa mødes vi ved | Gallehus, det ligger her ved Aaben|raa. Anden
Dags Formiddag præcis | Klokken 9 mødtes de alle tre og skød | en Hjort.
Saa hørte Skovrideren | der blev skødt, han drog ind til Gal|lehus og sagde
til Værten: I Dag | fanger man Krybskyttere. Ja pas | De paa, de fanger ikke
Dem[15] først | for de er ikke gode at gaa imod. | Det har vel ingen Fare og
saa rider | han hen ad Skoven til. Da havde | Anders ingen Skud i Bøssen.
Saa | siger han til Nis: Lad mig laane | din Bøsse. Nej jeg holder ikke | Bøsse
for at skyde Folk med.[16] | Saa gav Karlen ham sin Bøsse og | saa skød
han Skovrideren. som faldt | af Hesten og døde Strags. Da de | nu troede
han var død og var borte | kom han saa meget til sig selv at | han red ned
paa Farves[17] Mølle og || siger: Anders Anders Nis er fri | og saa faldt han
af Hesten og døde. | Nis gik strags ind og mældte det | og blev str[a]gs sat
fast af Land-|Amtmanden og da hans Moder | hørte Rygtet der sagde, at det
var | ham der havde skudt Skovrideren | saa fik hun et Halvslag, men saa
blev | han sat paa fri Fod anden Dagen | og Anders blev sat fast og sad et |
i Kjælderen paa Brønlund Slot | i et Hul eller Kjælder som den Dag | i Dag
kaldes Anderses Hul og | blev offentlig henrettet ved Nybøl | paa Stejlebak-
ken. Der lever end|nu gamle Folk som /hvis Forældre\ var Vidne dertil. | Der
staar 1784 paa en Tavle som er | anbragt paa en stor Eg i Sønder|skoven og
ved det var det Skov|rideren blev skudt.
(HAU14)

En anden af Tang Kristensens meddelere, slagteren Betel Smidt fra Åbenrå, nævner også
kælderrummet på Brundlund Slot med navnet Anders’s Gaf – efterleddet er sønderjysk
for gab ‘hul’ (JO, 2gab,2.1) – i et lignende sagn som det Christian fortæller (Tang Kris-
tensen 1928–1939, 4: nr. 832).

Historien om krybskytteren Røde Anders der i Sønderskoven myrdede skovrideren
von Bergen og blev holdt fanget i Anders’ Gaf på Brundlund Slot mens han ventede sin
dødsstraf, er en begivenhed der helt frem til i dag fortælles om i lokahistorisk litteratur
og turistinformation. I Sønderskoven lokaliseres egen der benævnes Von Bergens Eg, i

15Dem > Alternativt læses ‘dem’, om end der må være tale om høflig tiltale.
16med > Alternativt læses ‘ned’.
17‘v’ rettet fra ‘r’.
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forbindelse med en række billeder lagt på Google Maps.18 På egen har der tilmed været
opsat et skilt – måske netop den “Tavle” som Christian fortæller om i sagnet?

Skiltet er afbildet i en turistbrochure (Skovene omkring Aabenraa) og i en lokalhi-
storisk artikel (Lorenzen og Flade 1954), og det havde følgende indskrift: “Andreas v.
Bergen[,] Hegereiter ür den Apenrader Distrikt[,] vom Wilddieb Annas erschossen am
7. Febr. Anno 1795”. I brochuren angives i billedteksten – uden kildeangivelse – at skil-
tet er opsat før 1920. Dette beror sikkert alene på at skiltet er affattet på tysk hvilket
indikerer at det er ophængt før Sønderjylland stemte sig tilbage til Danmark i 1920.

Har Christian set netop dette skilt, svigter hans hukommelse en smule (“Der staar
1784 paa en Tavle”). Alligevel er Christians benævnelse af et nøjagtigt årstal meget tro-
værdighedsskabende, ligesom påstanden om tavlen på egen er et meget effektivt sted-
fæste for sagnet.

Figur 15: Området sydøst for Åbenrå. Data: kortforsyningen.dk og DigDag.dk.

Gallehus denoterer den kro der ligger i Hjordkær Sogn (Trap 1864, 2: s. 342) tæt på
grænsen til Rise Sogn og Åbenrå Landssogn ved landevejen mellem Åbenrå og Tønder.
Derimod har jeg ikke med sikkerhed kunnet lokalisere sagnets “Søgaards Mark” hvor

18Egen kan findes på Google Maps ved søgning på “Von Bergens Eg” (søgning sidst foretaget 14.08.2017).
Egen er også markeret på de lave målebordsblade (Gst2). Se også sitet udinaturen.dk og O. Madsen
1970, s. 52–53.
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krybskytterne aftaler deres jagt. Stednavnet Søgård, eventuelt som første led i formelt
sekundære navnedannelser (hvilket “Søgaards Mark” jo også er et eksempel på), er hyp-
pigt overleveret i Danmarks Stednavne (DS Online), men ingen i direkte forbindelse med
sagnets øvrige lokaliteter.

Sagnet er del af den gruppe sagn (HAU12–16), som jeg nævnte i forrige analyse, hvor
mord er den tematiske fællesnævner. I nærværende sagn inddrages også undertemaet
skyld og uskyld. Både Anders (med tjenestekarl) og Nis gør sig skyldige i krybskytteri,
altså at drive ulovlig jagt eksempelvis i statsejede skove, men her stopper deres lighed
som forbrydere også. Da det kommer til at myrde skovrideren sætter Nis grænsen: Han
er ingen morder, og vil ikke låne Anders sin bøsse (“Nej jeg holder ikke | Bøsse for at
skyde Folk med”).

En skovrider er en person der er ansat til netop at beskytte statsejede skove, blandt
andet skal han beskytte vildtet mod krybskytter (G. Olsen 1952–1956). Ligesom en po-
litibetjent repræsenterer skovrideren altså en myndighed, og i Christians sagn er han
øvrighedens repræsentant. Anders skyder og dræber skovrideren fordi førstnævnte lå-
ner sin tjenestekarls bøsse. Skovrideren dør dog ikke med det samme, om end Christian
ved en fejl kommer til at erklære skovriderens død for tidligt (Tang Kristensen har ud-
streget “og døde Strags” i feltnoterne). Krybskytterne derimod tror at skovrideren er
død, hvorefter de antageligvis forlader gerningsstedet.

Skovrideren når inden sin død at komme “saa meget til sig selv | at han red ned paa”
Farvers Mølle. Her når han både at udpege sin drabsmand (“Anders Anders”) og dennes
uskyldige fælle (“Nis er fri”) i øjeblikket inden han falder død om. Skovrideren i Chris-
tians sagn har således en stærk fornemmelse for retfærdighed: Den rigtige morder skal
stilles til ansvar, og den uskyldige skal gå fri.

Nis er da også et ærligt menneske, for han “gik strags ind og mældte det” til øvrig-
heden. Først bliver han sat fast af amtmanden, der holder til på Brundlund Slot, men
hans uskyld står ikke til diskussion: Allerede dagen efter er han fri. (Hans rolle som
medskyldig i krybskytteri er åbenbart mindre vigtig på dette tidspunkt.)

Nis’ tilfangetagelse er dog ikke konsekvensløs for ham. De falske rygter der placerer
skylden for mordet på Nis, medfører at hans mor får et “Halvslag”. I den trykte version af
sagnet forklarer Tang Kristensen (1892–1901, 4: nr. 1310) i en parentetisk bemærkning
at et halvslag betyder en ‘lammelse i den ene side’. Christian inddrager altså her igen et
motiv om en mor der reagerer følelsesmæssigt voldsomt, og i nærværende sagn er det
altså over udsigten til at hendes søn kan blive uskyldigt dømt til døden for mord.

Christian stedfæster som sagt sagnet til skiltet på egen i Sønderskoven, men også
til navnet på fangehullet – “et Hul eller Kjælder som den Dag | i Dag kaldes Anderses
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Hul” – som del af den troværdighedsskabende retorik i sagnet. Her benytter Christian
altså igen et personnavn i tydningen, men modsat Semphøl og Dokdal har Christian ikke
bare i øjeblikket fundet på at nævne hvordan krybskytteren hed Anders. Personnavnet
introduceres allerede i sagnets første sætning. Sagnet følger netop i direkte forlængelse
af sagnet om Semphøl (HAU13), og Christian er måske netop kommet i tanker om “An-
derses Hul” på grund af det stednavneforklarende element i foregående sagn.

Som del af sin troværdighedsskabende retorik peger Christian også på vidner til den
offentlige henrettelse: “Der lever end|nu gamle Folk som /hvis Forældre\ var Vidne der-
til”. Tang Kristensen laver ved udstregning og tilføjelse under linjen en rettelse der flyt-
ter vidnerne en generation længere tilbage i tiden: Ingen der har været gammel nok til
at opleve og huske henrettelsen i 1784, ville være i live i 1894 hvor Christian fortæller
sagnet. Dog er det usikkert om rettelsen falder tilbage på Christian der er kommet i
tanker om dette urealistiske forhold, eller om der er tale om Tang Kristensens efterra-
tionalisering på et langt senere tidspunkt.

Sagnet må læses som Christians længselsfulde påmindelse om at øvrigheden, i form
af skovrideren, amtmanden og retssystemet, i fortiden var der for at beskytte borgerne;
noget som Christian ikke føler er tilfældet som dansksindet i det tyskstyrede Slesvig. I
sagnet sker retfærdigheden nemlig fyldest: Den rette forbryder stilles til ansvar og får
sin fortjente straf. Denne længsel efter at have øvrigheden på sin side er dog udtrykt
tydeligere lidt senere i Christians repertoire hvor han fortæller om øvrighedens hånd-
tering af røverne ved Fredshule.

6.3.2 HAU17: Fredshule

Christian fortsætter med temaet om forbrydelse og (mangel på) retfærdighed. Hvor han
i sagnene HAU12–16 havde mord(forsøg) på enkeltpersoner i fokus (beskrevet tidligere
s. 148 f.), går han med HAU17 over til at fortælle om en hel røverbande der gør lokal-
området usikkert:

Ved en Kro, Vattenbjæ[r]g Kro imellem Im|mervad og Haderslev er en Hule,
der kaldes | Fredshule, der er en lang Bjærgkjæde som | kaldt[19] Skovby
Bjærge.[20] Det var forfærde||lig berygtet i gammel Tid for Røvere. Det var
| altid Skik og Brug af Beboerne i Ha|derslev, at de hentede deres Tørv i
Ab|kjær, en By der støder umiddelbart | ind til de Bjærge og for at være
sikre | paa at undgaa Overfald havde de som|me Tider et Par Politibetjente

19kaldt > ‘t’ læses usikkert.
20Bjærge > 1-2 bogstaver efter ordet er slettet.
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med. | En Gang kom der to kjørende som ingen | Politi havde med og de
havde netop | \en Pose/ Penge med som de skulde aflevere i | Immervad,
hvor der var Poststation. | De blev overfaldne af Røvere, slaaet | ihjel og
kastet i den Aa, der snoer | sig langs med Engen. Ligene blev op|skyllet
næste Dag ved Lille Emmer|vad Bro, saa kaldet den røde Bro, | en Fjerdingvej
derfra og et Par Mænd | fandt dem. Nu blev Beboerne na|turligvis mere
angst der i Haderslev | og det bestemtes at der skulde følge | Politi med og
der kjøre 20 Vogne | ad Gangen. Da Borgerne en Gang kom | lige ind til Jul
tilbage fra Mosen | efter deres sædvanlige Tur efter Tørv | og de kom lige ind
til Fredshule blev | de igjen overfaldne af en hel Del | Røvere og hvis ikke
Soldaterne havde | lagt dem i Baghold ved Vattenbjæ[r]g saa || var de også
bleven faaet samme Behand|ling som de første, men Soldaterne | gjorde rent
Bord[21] og hvad de ikke dræbte, | tog de med som Fanger ind til Haders|lev.
Efter den Dag fik de Fred og dere|ter blev Hulen kaldt Fredshule.
(HAU17)

Fredshule er påtegnet de lave målebordsblade (Gst2) som navnet på et vejforløb der går
gennem det bakkede landskab nord for Skovby (se figur 16). Efterleddet hule skal nemlig
her forstås i betydningen ‘hulvej’ (JO, 1hule,2), altså en ‘vej med høje skrænter til begge
sider’ (ODS, Hulvej), eksempelvis en vej anlagt i en dal.

Således er der tale om det vejforløb som man netop ville bevæge sig ad hvis man tager
den mest direkte rute fra Haderslev til Abkær eller Immervad Kro. Når Christian taler
om “Skovby Bjærge”, må det altså være en betegnelse for en større eller mindre del af
det bakkede landskab der netop ses i dette område, om end jeg ikke har fundet navnet
overleveret uden for Christians sagn.
Den Røde Bro nævnte Christian først som “Lille Emmer|vad Bro” (HAU17). Lille Im-

mervad er på de lave målebordsblade (Gst2) navnet på en gård der ligger lige op ad
grænsen mellem Bevtoft og Øster Løgum sogne. Et stednavn Lille Immervad Bro (ɔ: Den
Røde Bro) kan som formel sekundær navnedannelse til dette gårdnavn altså kun sigte
til det sted omtrent en kilometer nord for gården hvor vejen krydser Rudebæk. Denne
lokalisering bekræftes af indledningen på den novelle som er genfortalt efter Christians
optegnelser, vistnok af Nikolaj Andersen, i Sprogforeningens Almanak årgang 1902:

Paa Strandelhjørn Mark, i Nærheden af den saakaldte røde Bro, der fører
over Abkjær Aa [ɔ: Rudebæk] paa det Sted, hvor de tre Sogne Bevtoft, Øster-
Løgum og Vedsted støder sammen, laa langt tilbage i Tiden en Borg, der hed

21Bord > ‘B’ er skrevet oven i et andet bogstav eller er tilrettet.
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Voldborg.
(Haugaard 1902, s. 76)

I sig selv udgør en bro et liminalt sted i landskabet, men netop denne bro er et særligt
liminalt punkt idet utrolig mange administrative grænser mødes lige netop her. I forbin-
delse med et senere sagn, hvor Christian igen taler om Den Røde Bro, har jeg i figur 23
på s. 193 illustreret et udvalg af disse grænser, herunder også de tre sognegrænser der
her mødes. Boede man som Christian gjorde, i Nørre Hjarup og går over Den Røde Bro,
forlader man sit ejerlav, sit sogn, sit herred og, efter 1867, sågar sin landkreds.

Når Christian lader ligene af de ihjelslåede rejsende finde her, er det altså ikke tilfæl-
digt. Den Røde Bro er et farligt liminalt sted hvor administrativ kaos råder. Finder man
to lig ved denne bro, er det afgørende ved hvilket hjørne af broen de findes når man skal
finde ud af hvilken jurisdiktion der har ansvaret for opklaringen af mordet.

Men Christian har godt styr på de retslige forhold når han i sagnet lader røverne
straffe i Haderslev: Vedsted Sogn, i hvilket røverne i Skovby Bjerge huserede, hørte
netop til Gram Herreds Jurisdiktion i Haderslev Amt, mens Øster Løgum Sogn, hvor
Christian er fra, hørte til Sønder Rangstrup Herreds Jurisdiktion i Åbenrå Amt (Trap
1864, 1: s. 61; 2: s. 345).

Christians interesse for hvor øvrigheden hører til, kan også sættes i relation til sam-
tidige forhold i hans liv. I Slesvig medførte overgangen fra hertugdømme under den
danske konge til en provins i Kongedømmet Preussen en total administrativ forvirring
(Schultz Hansen 2009, s. 141–142). En almindelig borger som Christian har været nødt
til at sætte sig ind i de administrative forhold hvis han skulle have en chance for at
følge med. I andre sagn har Christian samme fokus: Snart skal forbryderne straffes i
Nybøl (HAU14, HAU15), snart i Haderslev (HAU17, HAU28), militæret hentes i Åbenrå
(HAU6) eller retssagen føres i Ribe (HAU30).

Tilfældigt er heller ikke røvernes tilholdssted i Skovby Bjerge hvilket må være områ-
det just nord-nordvest for Skovby på figur 16. Valget af dette bakkede sted som røvernes
bopæl kan både beskrives som en traditionsdominant, røvere holder jo gerne til i røver-
kuler, ligesom det kan beskrives inden for rammerne af refuge-prospect-teorien der fo-
reskriver at manglen på udsyn (prospect) og mange gemmesteder (refuge) for eventuelle
trusler, får mennesket til at føle sig utrygge i landskabet (se ovenfor s. 27 ff.).

Christians tydning af hulvejens navn Fredshule, omtrent ‘hulvejen hvor der er fred’,
står i kontrast til den følelse af utryghed landskabet må have skabt hos den rejsende.
Navnet gør Christian dermed til en forsikring om at her trods det utrygge vildnis, slet
ikke er noget at være bange for. Problemet blev jo løst, og faren drev over.
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Figur 16: De røde linjer markerer sognegrænserne i 1894. Baggrundskort: PMbl. Data:
DigDag.dk.

Når man i et sagn læser om en trussel mod lokalsamfundet, er det interessant at kigge
på hvilke strategier fortælleren afprøver til at fjerne truslen igen (Tangherlini 1998 og
2013, s. 185–186). Hvem beder man ifølge Christian om hjælp når røvere truer et område
så man ikke kan udføre sine daglige sysler i fred?

For at undgå overfald havde man “som|me Tider et Par Politibetjente med”. Lige bag-
efter fortæller Christian så om to mænd der ikke fulgte denne foranstaltning, og konse-
kvensen af dette dumdristige valg udeblev da heller ikke: De blev overfaldet af røverne,
slået ihjel og deres lig smidt i åen. Løsningsmodellen med kun somme tider at have et
par politibetjente med virker altså ikke. Hvad gør man så?

Fundet at ligene får befolkningen til at opruste: De sørger for at have politiet med sig,
og hertil beslutter de at hente tørv i større grupper af “20 Vogne | ad Gangen”. Denne
løsningsmodel virker: Til sidst redder politiet – Christian bruger nu ordet “Soldaterne”
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– befolkningen fra et lige så farligt overfald som forinden havde resulteret i mord. Sol-
daterne gjorde “rent Bord”, slog mange af røverne ihjel og tog de resterende til fange og
bragte dem til Haderslev. Sammenhold og en stærk øvrighed var altså den virksomme
løsningsmodel.

Øvrighedens positive rolle i Christians sagn står således i kontrast til den dansksin-
dede befolknings oplevelse af den tyske øvrigheds opførsel i Slesvig i Christians samtid:

For de danske sønderjyder blev den preussiske gendarm symbol på myndig-
hedernes undertrykkelse af deres nationalitet. Han håndhævede forenings-
lovens strenge bestemmelser i forsamlingshuset, overrakte udvisningsor-
drer til danske statsborgere og skred ind over for de rød-hvide farver og de
forbudte danske sange.
(Schultz Hansen 2009, s. 201, billedteksten)

Christian selv modtager bøder for sit dansksindede trods (levnedsbeskrivelsen, se oven-
for s. 138), eksempelvis for at vejre med et hjemmelavet dannebrogsflag ud af døren
hvilket, som nævnt tidligere, medfører at han får udskrevet en bøde for forstyrrelse af
den offentlige orden, på tysk “grober Unfug” som Tang Kristensen (1923–1928, 4: s. 47)
erindrer det. Christian oplever næppe at øvrighedens rolle i samfundet er at varetage
hans interesser – tværtimod gør de hans tilværelse besværlig.

Når Christian i sit sagn alligevel taler så positivt om politibetjentene og deres vellyk-
kede indsats for at beskytte borgerne i Haderslev, fungerer sagnet som en påmindelse
om at tingene kunne være anderledes: I fortiden var politiet og militæret på befolknin-
gens side når man stod over for reelle og alvorlige trusler mod den offentlige orden.

Sagnene der følger lige efter (HAU18 og HAU19), er relevante at inddrage i denne
læsning: Christian går nemlig direkte videre til at fortælle om en krigsveteran og sol-
daterkammerat til faderen. Denne kammarat skulle i forbindelse med tørvegravning –
som i just analyserede sagn – have fået et varsel om den Første Slesvigske Krig som han
selv i 1848 kom til at deltage i. Men 10 år efter skulle han have fået et lignende syn:

[Han så] efter hans Tykke en høj Offi|cer ride foran en lille Trop danske
| Soldater og han hørte Befalingsmanden sige: | Er Gud med os, hvo kan
da være mod os | vi har Retten paa vor Side. […] Derfor var | han trøstig i
Haabet om Sønderjyllands Frem|tid.22

(HAU18)
22Frem|tid > ‘t’ er ikke gennemstreget.
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Sagnet er det mest udtalte eksempel i Christians repertoire på hans politiske ståsted i
den dansk-tyske konflikt (danskerne har både Gud og retten på sin side!), og det er min
overbevisning at det ingenlunde er tilfældigt at et så dansk-nationalistisk og længels-
fuldt sagn om Sønderjyllands fremtid følger lige efter Fredshule-sagnet.

I næste sagn (HAU19) vender Christian atter tilbage til temaet om røvere: Denne gang
bliver føreren af en postvogn overfaldet ved Den Røde Bro – altså samme liminale sted
hvor ligene i HAU17 skyllede op – og han bliver taget til fange for at tjene røverne. Det
lykkedes dog manden at slippe fri, og han meldte sagen til “Øvrigheden i Toftlund og
fik Soldater | ind og brækkede Hulen op og Røverne | kom siden til Haderslev og blev
hen|rettet ved Ærlig-Bjærge[!]. Siden den | Tid var Egnen fri for Røvere” (HAU19). Her
hører vi altså igen om hvordan øvrigheden engang i fortiden gjorde rent bord og frelste
befolkningen fra en trussel.

Christians længsel efter at have øvrigheden på sin side kan altså både pege tilbage
til en tid hvor tingene var bedre, ligesom den kan komme til udtryk som et håb om
fremtiden. Med denne læsning af sagnet (HAU17) behøver vi ikke spekulere i om rø-
verne og politiet er metaforer for noget andet, eksempelvis tyskerne der undertrykker
befolkningen, og det danske militær der kommer og frelser Sønderjylland.

Karaktererne er nøjagtig hvad de er: Morderiske røvere der truer lokalsamfundet og
gør almindelige menneskers daglige færden usikker, og politibetjente/soldater der – nøj-
agtig som det burde være – beskytter denne befolkning og sørger for ro og orden så alle
kan få fred til at udføre sine daglige sysler. Denne tilstand længes Christian efter.

6.3.3 HAU22: Kongens Hestestald

Christians repertoire skifter til et mere royalt tema fra og med HAU21. Dette sagn er
en variant af en flere steder overleveret tradition om kongen Roland der skulle være
druknet i en mose. Peter Kier sætter i sin indberetning fra 1808 til Oldsagskommission-
en denne Roland i forbindelse med stednavnene Rolands Brønd (eller Rollands Kæld) og
måske Rolands Bjerg, begge lokaliteter i Lerskov Ejerlav sydøst for Øster Løgum by (Kier
1995 [1808–1812], s. 259).

På trods af dette ellers oplagte stedfæste mellem kongens navn og navnet på mosen,
der også gengives andre steder (fx Lidegaard 1999, s. 246; Tang Kristensen 1892–1901, 3:
nr. 1703, og 4: nr. 12), inddrager Christian det ikke. Hvilken mose Christians Roland helt
nøjagtig drukner i, står i hans sagn hen i det uvisse: Roland ankommer i Genner Bugt
med 100 skibe og en masse folk, på land leverer han et slag, men om natten på sin vej
tilbage til bugten kører han vild og kommer uheldigvis ud i en stor mose og drukner.
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Men det royale tema om kong Roland og det omtalte slag minder Christian om et
sagn, HAU22, hvor den historiske kong Valdemar Sejr er hovedperson i et slag mod
venderne:

I det 12te Aarhundrede da Valdemar | gik ud[23] fra Ribe med Bengjærd da
| er der[24] et Sted endnu paa Rugbjærg ud[25] | Mark ved den saakaldte
Damgaard | der staar endnu en Høj som kaldes | Kongens Hestestald og som
for faa Aar | siden blev jævnet og en stor flad | Sten blev borttaget[26]. Man
fortæller | at da Kongen og Dronningen havde faaet et | smukt Værelse i
Stand der paa den | Plads, saa[27] blev de overfaldne af en || Flok Vender,
der var komne[28] i Land i | Gjenner Bugt og sat i Land. Kongen | var ikke
raadvild. De to første der kom | ind i hans Stue gjennem Vinduet gjorde han
| strags Ende paa og et Par til, men da | hele Marken var fuld, saa vidt som
han | kunde se, greb han sin Fløjte og blæste | ud. Hans Soldater laa alle
vegne om|kring i en dyb Søvn og de kom op. | Der fortælles at de kjæmpede
en Time | omtrent og jog saa Venderne paa Flugt | til Gjenner Hav, hvor
Valdemar | Sejr tog alle Skibene, 100 ialt og druk|nede Resten af Folkene der
var til|ove[r]s fra Slaget.
(HAU22)

Peter Kier skriver i 1808 at “Kongens Hestestald (é Kongs Hæststold)” var en plads om-
sat med sten hvortil der i Rugbjerg knyttes fortællinger om et blodblad så frygteligt at
man vadede i blod (Kier 1995 [1808–1812], s. 260, 274). Noget lignende gentages af von
Schröder (1837, 2: s. 177), velsagtens med Kiers indberetning som kilde. Kiers indberet-
ning udkom nemlig i 1812 ved Rasmus Nyerup (1812).

Stednavnet er indtegnet som “Konigspferdestall” på Mejers kort fra 1641 (Mejer 1641,
pl. 47), og som “Kongens Hestestall” på et udskiftningskort fra 1784 (gengivet Kier 1987,
s. 129; jf. DS, 6: s. 161). På sitet Fund og Fortidsminder er lokaliteten også registreret: I
1920 er lokaliteten ved en museal berejsning beskrevet som “sikkert en forlængst ryddet
Langdysse, nu en ringe Højning”, men “[e]n mere end mandshøj, vældig Sten erindres

23ud > Der kunne måske læses ‘ind’.
24der > Vistnok tilrettet fra et delvist skrevet ‘det’.
25ud > Udstreget ord læses lidt usikkert.
26borttaget > Andet ‘t’ rettet fra ‘’.
27saa > Der kunne læses ‘som’.
28komne > Kun ‘kom’ læses sikkert da ordet ender i en vandret, let bølget streg. Således kunne der

alternativt læses ‘kommen’.
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Figur 17: De røde linjer markerer de preussiske landkommuner der blev indført i 1867.
Baggrundskort: PMbl. Data: DigDag.dk.

endnu af have staaet paa Stedet” (FoF, Lokalitetsnr.: 220304-143; jf. Dehn og Etting 1987,
s. 44).

Stednavnet er altså uproblematisk at lokalisere. Som det fremgår af kortet i figur 17,
ligger højen lige på grænsen mellem to landkommuner (tysk: Gemeinden), og her er der
tale om Gemeinde Osterlügum (ɔ: Øster Løgum) og Gemeinde Rauberg (ɔ: Rugbjerg)
(DigDag.dk).

Fra 1867 indfører den preussiske regering landkommunerne i Slesvig. Disse små kom-
muner udgjorde de mindste enheder i den preussiske administration, og de følger i
mange tilfælde den gamle ejerlavsinddeling (Schlaber 2007, s. 493, Schlaber bruger her
termen ejerlavskommuner). Ejerlavsinddelingen stammer fra fællesskabets tid hvor de
markerede områderne mellem de enkelte landsbysamfund. Efter udskiftningen i slutnin-
gen af det 18. århundrede, mister ejerlavene strengt taget deres administrative funktion
i både Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig.

Således er landkommunegrænsen ved hvilken Kongens Hestestald og Damgård lig-
ger, lig med den ældre ejerlavsgrænse (begge grænser kan ses gennem DigDag.dk). Hvor
opmærksom Christian har været på denne nye inddeling af sit hjemsogn efter at være
flyttet til Åbenrå, er dog uklart, og hvor liminalt han da faktisk oplever lokaliteten Kon-
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gens Hestestald, er dermed også uklart. Lokaliteten fremstiller han da heller ikke som
et farligt sted, som det var tilfældet med eksempelvis Den Røde Bro, faktisk tværtimod:
Kongens Hestestald var kong Valdemar Sejr og dronning Bengjærds residens, og Chris-
tian kan jo godt lide de kongelige (fx Bech 1945, s. 109, 110).

Den historiske Valdemar 2. Sejr blev født i 1170, og fra 1202 til sin død i 1241 var
han konge af Danmark. Efter sin første dronning Dagmars død i 1212, giftede kongen
sig med kongedatteren Berengaria af Portugal (død 1221) (Ulsig 2017). Det er hende
Christian omtaler som “Bengjærd”. Christian sætter kongen i forbindelse med venderne
der blandt andet befolkede et område i det nuværende Nordtyskland. De danske korstog
mod de hedenske vendere, typisk kaldet vendertogene, forbindes dog særligt med Valde-
mar Sejrs far, Valdemar 1. den Store (1131–1182, konge fra 1157), og dennes forgængere
(Villads Jensen 2015).

Venderne har altså ikke været del af Christians liv i 1800-tallets Slesvig, og når de
optræder som fjenden i hans sagn, tilhører de for ham en tilsvarende fortid som den
middelalderlige kong Valdemar. Christian lader netop handlingen foregå i det 12. år-
hundrede, hvilket stemmer fint overens med Valdemar 2. Sejrs regeringstid i begyndel-
sen af dette århundrede. Christians store paratviden kommer her til udtryk.

Men vi må løfte blikket fra historiebøgerne og i stedet kigge på hvad kong Valdemar
og slaget mod venderne repræsenterer for Christian. Når en sagnfortæller henlægger sit
sagn til en fjern historisk fortid, spejler sagnet stadig fortællerens samtid (jf. Tangherlini
2007, s. 9–10).

Christian fremstiller Valdemar som en stor helt: Kongen slår egenhændigt de første
fire indtrængende vendere ihjel, to ad gangen. Da han opdager at hele marken er fyldt
med vendere, vækker kongen sine folk der lå og sov. Afslutningsvis i sagnet erfarer vi at
vendernes antal da også var meget stort, for de havde 100 skibe liggende i Genner Bugt.
Antallet af skibe stemmer i øvrigt overens med foregående sagn (HAU21) – her var det
dog kong Roland der havde 100 skibe liggende i Genner Bugt.

Men kong Valdemar og hans folk vinder slaget over det store antal vendere på marken,
for efter en times kamp tager fjenden flugten. Som soldaterne i just analyserede sagn om
røverne ved Fredshule (HAU17), gør også Valdemar Sejr herefter rent bord: De vendere
der ikke døde i selve slaget, drukner han i Genner Bugt hvorefter han overtager deres
mange skibe. Valdemar Sejr sikrede freden i Christians hjemegn.

I sagnet om Valdemar Sejr laver Christian en mere generel kobling mellem kongen
og navnet på den nedlagte høj: Kongens Hestestald. Stedet er ikke opkaldt specifikt efter
begivenheden men var kongens hus når han besøgte området. Kier beskriver som nævnt
stedet som en plads omsat med sten (Kier 1995 [1808–1812], s. 260, 274), og et sådan
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udseende har nok kunnet lede tankerne hen på ruinerne af et hus. Således er der tale
om et dobbelt stedfæste idet stednavn (Kongens Hestestald), lokalitet (højen, ruinerne)
og sagn spiller sammen (jf. ovenfor s. 104).

Christian bringer med sagnet også noget royalt ind i sin egen fødeegn. Man bli-
ver i den forbindelse mindet om hvordan den svenske folklorist Ebbe Schön skriver,
at “[i]ngen bygd med självaktning tycks sakna en egen småkung eller annan kunglig-
het från forna dagar” (Schön 2005, s. 55). Sagn om konger forbindes ofte med gravhøje
(Zachrisson 1997, s. 91). For Christian vidner den danske konges tilstedeværelse i hans
hjemsogn måske særligt om stedets nationale tilhørsforhold.

Både stednavnet og dets denotatum tillægger Christian altså ideologi knyttet til hans
politiske udsyn i hans egen samtid. Han er indædt modstander af tyskernes magt over
Slesvig, men i stednavnet og lokaliteten Kongens Hestestald ser han en historisk påmin-
delse om sit eget fødesogns danske tilhørsforhold. Der var engang hvor kongen formå-
ede at tilbagekæmpe udefrakommende fjender.

I fortællingen om den hellige Helenes Kilde ved Hovslund i Øster Løgum Sogn gen-
givet efter Christian i Sprogforeningens Almanak årgang 1906 er Valdemar Sejr også en
af hovedpersonerne, og kongen “nærede fremdeles stor Forkærlighed for Helligkilden
ved Hovslund, og han standsede her, saa ofte han kom forbi”, men det er en helt anden
historie (citeret appendikset s. 309 ff.).

Som allerede nævnt, byder Christians repertoire egentlig ikke på mange eksempler
der med rimelighed kan tolkes i en så dansk-nationalistisk retning som sagnet om kong
Valdemar Sejr. Christian er langt mere optaget af et jordnært tema der på forskellig vis
handler om fordelingen af goderne i det stærkt klasseopdelte samfund i det 19. århund-
rede.

6.4 Christians forhold til penge

Christian huskes af flere som en nærigpind. Tang Kristensen skriver at Christian var
“beregnende til det yder|ste” (levnedsbeskrivelsen citeret ovenfor s. 138), og i Minder og
Oplevelser erindrer han hvordan Christian ymtede “at han skulde have lidt Betaling for,
hvad han fortalte” (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 47). I stedet for rede penge, lovede
Tang Kristensen ham en af sine bøger, hvilken han senere fik tilsendt, men Christian
“glemte heller ikke at kræve mig for den”, erindrer Tang Kristensen (ibid.).

Også Carl Johan Bech nævner Christians store “pengekærlighed” (Bech 1945, s. 109,
og 1956). Bech beskriver hvordan Christians lejebibliotek faktisk var den gamle Chris-
tians primære indtægtskilde idet han tog penge for at leje bøger ud, ligesom man “[også]

175



6 Christian Christiansen Haugaard

kunne købe en kop kaffe hos ham” (Bech 1956). Når Christian tager sig til takke med at
modtage en bog som betaling for sine sagn, kan han altså omsætte bogen til penge ved
at leje den ud.

Hvad disse biografister ikke tænker på – eller tilsyneladende slet ikke er klar over –
er at Christian er født som kådnersøn og dermed stammer fra den nedre del af det stærkt
klasseopdelte rurale samfund. Med denne viden kommer vi tættere på at forstå Chris-
tians forhold til penge.

Den amerikanske antropolog George M. Foster (1913–2006) præsenterede for første
gang i 1965 sin teori om bondestandens billede af samfundets begrænsede goder (“the
Image of Limited Good”, Foster 1965, og 1972). Ifølge teorien betragter den ‘klassiske’
bonde alle goder i samfundet som et lukket system bestående af en bestemt mængde
goder der aldrig kan forøges (Foster 1972, s. 58). Derfor kan et individ eller en familie
kun øge sin position i samfundet på bekostning af andre (Foster 1965, s. 297).

Billedligt kan tankegangen sammenlignes med en lagkage hvor der kun er et be-
grænset antal stykker til hver af samfundets medlemmer: Tager nogen et stort stykke af
lagkagen, er der jo tilsvarende mindre kage til alle de andre at deles om. Derfor opleves
andre menneskers pludseligt opståede rigdom på eksempelvis gods eller penge som en
trussel mod resten af lokalsamfundet.

Fra et økonomisk synspunkt er billedet ifølge Foster heller ikke langt fra virkelig-
heden: I de fleste bondesamfund er jord, og det udbytte jorden giver, rent faktisk et
begrænset gode (ibid., s. 297). Dette gjaldt jo ikke mindst for Danmarks og Hertugdøm-
met Slesvigs vedkommende, i hvert fald i tiden før den teknologiske og videnskabelige
udvikling i løbet af 1800-tallet begyndte at rykke ved produktionen, blandt andet ved at
før uopdyrket jord blev kultiveret til landbrugsjord (jf. Tangherlini 2013, s. 339).

Christians bedsteforældre, og i mindre grad hans forældre, har sågar levet i en tid
hvor fordelingen af jord har ligget alle meget på sinde i det rurale samfund: I slutningen
af det 18. århundrede fandt nemlig udskiftningen sted både i Kongeriget og i Slesvig.
Jorden i landsbyerne gik fra fælleseje til selveje hvilket betød at jorden der før var dyr-
ket i fællesskab, nu skulle fordeles ud til de enkelte gårde efter forskellige principper
(Porskrog Rasmussen 2013, s. 431–454).

Christian kommer altså fra et miljø hvor de ældre generationer har haft denne udskift-
ning i skarp erindring og sikkert har tænkt verden meget lig det verdensbillede Foster
beskriver. I et sagn (HAU10) fornemmer vi Christians indstilling til denne tankegang:

En gammel kone sidder og brænder kaffebønner på Rangstrup Mark i Agerskov Sogn
da en købmand, nærmere bestemt en jøde, kommer forbi for at tilbyde sine varer. Jøden
opdager en tørvekasse hun har stående, og konen oplyser at hun og hendes mand har
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gravet den op i deres have da de begravede (satte) kartofler. Jøden spørger om hun er
klar over hvad der står på kassen, og hun svarer: “Hvor skulde | æ ved [ɔ: vide] det fra,
vi er ikke saa højt | studeret, te vi kan løjs [ɔ: læse] de Stre|ger og det Kram der staar”
(HAU10).

Konen tilhører utvivlsomt kådnerstanden, og hun sidder altså der på Rangstrup Mark
og brænder kaffebønner for at tjene nogle skillinger. Men selvom Christian selv kommer
fra kådnerstanden, og han som biblioteksejer helt sikkert har været god til at læse, gør
han alligevel noget ud af at fremhæve konens analfabetisme i sagnet.

Jøden fortæller konen at der på kassen står skrevet at endnu en kasse er begravet
længere nede under denne, hvori der gemmes 30.000 mark kurant. Konen tror ikke på
ham: “Aa Snak har vi nok | af, bild os ikke saadan noget | ind”. Men jøden får hende og
hendes mand overtalt til at han da selv må grave i deres have efter skatten – under den
forudsætning at husbonden får det meste. Til at grave får jøden hjælp af nogle mænd,
Hans og Peter, for “de har ikke noget at bestille” (HAU10) i øvrigt. Men Hans og Peter
vil give op da de har gravet et stykke ned, og kun fordi jøden bestikker dem med en
daler, graver de videre.

Skatten får de gravet op, men de finder ikke bare penge i denne kasse, for på kassen
står skrevet at der atter længere neden under er begravet en tredje kasse med penge, og
denne graver de også op efter hele landsbyen er stimlet sammen for at være med. Men
ak! Det hele ender med at jøden og regeringen kræver pengene delt mellem sig, og en
seks år lang retssag ebber ud i at folkene kun får 4000 gamle mark, “og saa solgte | de
deres Gaa[r]d og saa drog de til | Jylland [ɔ: Nørrejylland]” (HAU10).

Sagnet er et alternativt skattegravningssagn hvor Christian gør tykt grin med per-
soner fra sin egen stand som han fremstiller som passive, arbejdsløse, analfabetiske og
mistænksomme mennesker der er nemme at narre, og som ikke drømmer om at gribe
åbenlyse muligheder til at bryde ud af deres sociale arv, selv når de bare skal grave et
hul i deres egen have og samle skatten op.

I Fosters teori er det at finde en skat faktisk en acceptabel måde at øge sin velstand
på fordi skatten kommer udefra, og den heldige skattegraver er derfor ikke blevet rig på
bekostning af andre (Foster 1965, s. 306–307). Dette korrigerer John Lindow en smule,
for i den svenske skattegravertradition er det meget almindeligt at skattegraverne ikke
får fat på skatten (Lindow 1982).

Både i den svenske og danske traditionsdominant om skattegravning ender det netop
oftest med at et synsbedrag, eksempelvis at man ser landsbyen stå i brand, får de in-
volverede mænd til at bryde det forbud at man under skattegravning skal tie stille, og
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resultatet bliver at skatten forsvinder og skattegraverne må gå med uforrettet sag (Bo-
berg 1962, s. 49; Lindow 1982, s. 264–266).

Når man betragter goderne i samfundet som et fuldstændig lukket system, er det
stadig en trussel mod samfundsordenen at grave en skat op således at et individ eller
en familie opnår pludselig rigdom (ibid.). Derfor forsøger man at opretholde en status
quo hvor man tager sig til takke med det man har. Bønderne i Christians sagn er netop
meget skeptiske over for jødens forslag om at grave efter skatte. Teksten på kassen må
være noget “Snak” (HAU10), her i betydningen ‘tom tale’ (Feilberg 1886–1914, 3: s. 421),
for sådan noget kan og må ikke finde sted.

At finde skatten i sin egen jord og blive rig, er nemlig det stik modsatte end ver-
densopfattelsen om det lukkede system af begrænsede goder: Et billede på at verden
indeholder ubegrænsede goder (jf. Lindow 1982, s. 269 med henvisninger). Som barn og
ung i 1840’ernes og 1850’ernes Slesvig har kådnersønnen Christian observeret hvordan
gårdmandsstandens velstand forøgedes voldsomt på grund af stigende priser på fødeva-
rer som korn og kvæg (Schultz Hansen 1994, s. 17–20). Velstandsforøgelsen var nemlig
synlig, eksempelvis i form af nyrenoverede gårde (ibid., s. 21–22).

Men Christian har stået på sidelinjen og set på andre der fik øget velstand. Når der i
overført betydning blev fundet skatte, fik han ikke noget ud af det. Måske har Christian
forsøgt at få del i disse goder ved at bryde med sit sociale ophav og rejse til byen for at
uddanne sig som håndværker.

Farvererhvervet havde fremgang i Slesvig efter 1830’ernes økonomiske opsving blandt
bønderne på landet, et opsving der ligeledes smittede af på håndværkerne i købstæderne
hvor fremgangen også var foranlediget af bybefolkningens vækst (Schultz Hansen 2009,
s. 40). Som farversvend har Christian sikkert haft en rimelig god, fast indkomst. Hans
uddannelse som farversvend og miljøskifte til Åbenrå er altså et vist brud med hans
sociale ophav som kådnersøn fra Nørre Hjarup.

Men de ældre generationer i Christians hjemegn har ikke forstået det. Får nogen suc-
ces og øger sin velstand, særligt hvis det opleves som at han viser sig frem, er man
en trussel mod landsbyen der derfor vil møde ham med sanktioner. Disse sanktioner
kan være alt fra sladder og bagvaskelse til fysisk afstraffelse (Foster 1972, s. 58). Tan-
kegangen minder til forveksling om hvad den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose
(1899–1965) i 1933 kaldte for janteloven der i Den Danske Ordbog defineres som et ‘sæt af
leveregler i et (mindre) samfund som foreskriver ydmyghed og tilbageholdenhed, især
hvis man har bedre evner, mere succes, flere penge e.l. end flertallet’ (DDO, jantelov).

Den bogligt begavede Christian (jf. nedenfor s. 201 ff.) er som ung blevet mødt med
skepsis hjemmefra da han rejste af til byen for at gå i lære som farver, og netop derfor
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gør han i sagnet grin med sine forældres og bedsteforældres tankegang. Om Christian
ligefrem har opnået en forøgelse af sin sociale status, er dog diskutabelt. Som håndvær-
kersvend har han måske nok tjent lidt bedre end han ville have gjort som kådner på
landet, men som lønansat svend, har han ikke øget sin rang i samfundet.

I det rurale samfund fødtes Christian ind i den bedst stillede del af underklassen,
som Hans Schultz Hansen formulerer det om kådnerne (Schultz Hansen 1994, s. 88–89;
2009, s. 51), men igennem sit voksne liv står han faktisk på et fuldstændig parallelt trin
på købstadens rangstige. Han har som håndværkersvend været bedre stillet end den
ufaglærte arbejder, men han har stadig ligget under håndværkermestrene der tilhørte
borgerskabet

Christian har antageligvis arbejdet på familien Festesens klædefabrik alle årene fra
lidt før 1860 indtil et tidspunkt i perioden 1900–1905. Fra 1860–1885 har familien Feste-
sens fabrik en markant vækst fra tre ansatte i 1860 til otte i 1879 og 1880 hvorefter det
dog igen falder til seks. I perioden 1884–1905 kommer de aldrig over 4 ansatte, og i 1905
er fabrikken lukket (Hansen Nielsen 2007, s. 172, tabel 10.21). Christians pensionering i
netop dette tidsrum kan da være fremskyndet af fabrikkens lukning.

Men sådanne udsving i vækst som eksempelvis Festesens fabrik oplevede i 1880, er
kun kommet håndværkermester og fabriksejer Festesen til gode. Uanset om Christian
arbejdede hos Festesen eller ej, har han som lønansat svend ikke mærket noget til det
økonomiske opsving også købstæderne havde i en periode. Christian er med andre ord
stadig en ‘kådner’ der kun kan kigge med fra sidelinjen på ‘gårdmændenes’ forøgede
velstand.

Christians indstilling til penge skal ses i lyset af disse forhold. Som barn har han
observeret at pengene har været knappe i det lille kådnersted med to voksne og flere
hjemmeboende sønner. Christian har altså fra barnsben lært at være sparsommelig. Her-
til ved vi fra folketællingen 1845 at Christians far måtte supplere familiens indkomst ved
lønarbejde (FT 1845 Øster Løgum). Som konen der sidder og maler kaffe på Rangstrup
Mark, er Christian vokset op med den indstilling at man må tjene en skilling hvor man
kan, og denne har han taget med sig ind i sit voksne liv.

Christian har ligefrem udviklet sig til lidt af en entrepreneur der øjner chancen for at
tjene penge når den opstår. Denne egenskab medfører at han i sin alderdom lejer bøger
ud, at han sælger kaffe, og at han beder Tang Kristensen om betaling for at fortælle sagn.
Christian udnytter på denne måde sine evner så godt han kan, og eftersom han er en
fremragende sagnfortæller, kan han ligeså godt forsøge at tjene lidt på det.

Man bliver her mindet om, hvordan Thomsen (1940) og Bech (1945; 1956) husker
Christian for at fortælle om sine kongelige visitter. Christian har underholdt sine biblio-
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teks- og kaffekunder med sine sagn, og dette har været en del af pakken når man besøgte
Christian: Man har købt en kop kaffe, ladet sig underholde af Christians fortællinger og
måske lejet et par bøger.

Man kan se Christian som et menneske splittet mellem to yderpunkter: På den ene
side det gamle rurale samfunds syn på det lukkede system af begrænsede goder, og på
den anden side den nye opdagelse at man med hårdt arbejde alligevel kan forøge sin
velstand.

6.4.1 HAU4: Per Lilles Eng

Christian fortsætter i det navneforklarende spor fra forrige sagn om Dokdal Forte (HAU3,
ovenfor s. 153 ff.), for i næste sagn (HAU4) forklarer han blandt andet oprindelsen til
stednavnet Per Lilles Eng. Sagnet er det sidste i denne sektion i Tang Kristensens feltno-
ter hvor sagnet er skrevet helt ned til sidste linje af side 6807b:

Der boede to Mænd i Hovslund i 15de Aarhundrede | og de havde en Svoger
i Nørre Jarup. Han blev | en Søndag budt ved Øster Løgum Kirke og | skulde
staa Fadder til et Barn som | blev[29] født af en Kone der var i sit 50de |
Aar. Han havde altid sagt: Naar du | faar et Barn lille Søster, saa skal jeg |
staa Fadder, men det var just ikke | hans Mening. Barnet født og døbt | paa
Mikkels dag 1502[30] og det blev | kaldt Peder og han gav en halv Tønde |
6 Skjepper Eng til Faddergave. Han | blev af ham stadig kaldt Lille | Peter
og Engen hedder endnu den | Dag i Dag Per Lilles Eng og hører | endnu til
Hovslund til de samme Gaar|de, som han gav den til. Konen boede | nemlig
i Hovslund i de Saarde[31] | Den Eng ligger paa Nørre-Jarup Mark | og er
skaaret ud af en Eng som kaldes Skiftet.
(HAU4)

Per Lilles Eng, eller Perlileng (DS, 6: s. 126), kan lokaliseres ved hjælp af de kort præsten
Peter Kier (1771–1834) tegnede over Øster Løgum Sogn (Kier 1987, s. 119). På sitet Dig-
Dag.dk fremgår det netop at dette stykke land i perioden 2.7.1871 frem til genforeningen
i 1920 er del af Hovslund Ejerlav, og her ligger den altså som en hovslundsk enklave i
den nordøstlige del af Nørre Hjarup Ejerlav. Dette datasæt er indsat i figur 18.
29blev > Læses usikkert da hovedstaven i ‘b’ ikke ses. Således kunne der læses ‘olev’ hvilket dog er

ganske meningsløst.
301502 > De to sidste cifre ‘02’ er plumpt tilrettede, men årstallet læses sikkert.
31Saarde > Fejl for ‘Gaarde’.
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Navnet er dog overleveret helt tilbage til Jordebogen 1609 som Perliele Enge (DS, 6: s.
126), og engens tilhørsforhold til to gårde i Hovslund Ejerlav fremgår allerede af Peter
Kiers kort fra 1815 hvor engen anføres som tilhørende gårdene 26A og 26B (Kier 1987,
s. 119; se figur 19). Disse numre sigter netop til to større gårde i Hovslund by (Hejselbjerg
Paulsen 1941, s. 209–212). Peter Kier må have vidst hvad han talte om da han tegnede
kortet, for han er netop født på gården 26B (ibid., s. 212).

Figur 18: De røde linjer markerer ejerlavsgrænserne år 1894. Per Lilles Eng, der på kor-
tet er markeret med en firkant øst for Nørre Hjarup, hører som en enklave i
Nørre Hjarup Ejerlav til Hovslund Ejerlav. Baggrundskort: PMbl. Andre data:
DigDag.dk.

Når engen ligger rent geografisk så den umiddelbart burde høre til en gård i Christians
egen landsby Nørre Hjarup, er det i sig selv en trussel der passer inden for den tanke-
gang Foster (1965; 1972) formulerer om det ‘klassiske’ rurale samfunds opfattelse af et
lukket system af begrænsede goder, om end Foster faktisk ikke berører lige netop dén
problematik som Christian her giver udtryk for: Hovslunderne ejer et stykke af Nørre
Hjarups samlede mængde af goder. Billedligt talt er den kage som kun folkene i Nørre
Hjarup burde deles om, blevet mindre fordi nogen udefra har taget et stykke. Dette er
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ikke bare et misforhold der truer en enkelt gård, det er i princippet en trussel mod alle
i Nørre Hjarup.

Hos Tang Kristensen er Christians sagn faktisk trykt sammen med nogle få lignende
sagn fra andre egne under overskriften “Faddergaver” i nye række af Danske Sagn (Tang
Kristensen 1928–1939, 3: s. 204–206, se også 1892–1901, 3: s. 300–301). Andre har altså
også observeret og kommenteret på lignende misforhold hvor større eller mindre jord-
lodder ligger som enklaver der ejes af andre end dem der umiddelbart burde eje jorden.
Motivet om faddergaven som forklaring på et sådan misforhold tegner sig altså som en
traditionsdominant.

I Christians sagn bemærkes de utroligt præcise dateringer, særligt Peders fødsels- og
dåbsdag: Mikkelsdag året 1502. Detaljen øger i sig selv sagnets troværdighed, men da-
toen er ikke helt tilfældig. Mikkelsdag er den 29. september, og dagen har mange steder
været benyttet til at fejre høstgildet, det såkaldte Mikkelsgilde (fx Schmidt 1950, s. 65,
98), og dermed den officielle markering af høstens afslutning og vinterens komme. Da-
gen har kådnersønnen Christian naturligvis været helt fortrolig med. Valget at Mikkels-
dag som Peders fødselsdag hører altså delvist til den samme traditionsdominant hvor
Christian lader særligt (overnaturlige) trusler udspille sig på årets overgangsperioder.

Peders fødsel er da også ud over det sædvanlige, nærmest mirakuløs, for søsteren er
50 år gammel da hun føder Peder. Broderen forventede da heller ikke at noget sådan ville
ske, hvorfor han uden videre havde turdet afgive løftet om at stå fadder til søsterens barn
hvis hun skulle få et. Løftet var dog tomt for “det var just ikke | hans Mening”, forklarer
Christian.

Men barnet Peder bliver født, og han er på grund af omstændighederne noget ganske
særligt. Måske derfor kræver situationen en faddergave der er så usædvanlig stor taget
i betragtning at traditionen rundt omkring i Jylland i Christians samtid har været at
forære barnet et stykke tøj, nogle penge eller lignende (Feilberg 1886–1914, 1: s. 259, og
JO, faddergave).

Tang Kristensen har i feltnoterne først skrevet at engen var på “en halv Tønde”, men
dette har han udstreget og erstattet på næste linje med “6 Skjepper”, og sidstnævnte lader
han netop trykke (Tang Kristensen 1928–1939, 3: nr. 830). Christian har sikkert rettet
sig selv midt i fortællingen, måske fordi detaljen om engens størrelse lyder mere arkaisk
når man benytter det ældre skæppemål. Handlingen henlægger han jo indledningsvis
til det 15. århundrede.

Koblingen mellem personavnet Peder/Peter og første led i stednavnet Per Lilles Eng
er ikke mærkelig: Christian har sikkert haft den nordslesvigske udtale af Peder uden
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udtalt d (Feilberg 1886–1914, 2: s. 796), og forskellene mellem Per, Peder og Peter skyldes
udelukkende Tang Kristensens skriftnormalisering ved optegnelsen af sagnet.

Stednavnet Per Lilles Eng og engens fortsatte tilhørsforhold til Hovslund fungerer
begge som stedfæster for sagnet, og der er altså her tale om et dobbelt stedfæste. Chris-
tian lader igen et personnavn stå i relation til et stednavn ved at lade den nyfødte dreng
døbe Peder og senere få kaldenavnet Lille Peder. Denne måde at introducere først et
navn på en person, og herefter et kaldenavn på samme person, minder om da Christian
introducerede karlen Tagefels kaldenavn Semptafel og på den måde knyttede karlen til
stednavnet Semphøl (ovenfor s. 148 ff.).

Figur 19: Lyskopi af Peter Kiers Atlas over Østerlygum Sogn. Udsnit af kort fra 1815.
‘Perlileng’ ses i midten som en udskåret del af ‘Skifterne’ i Nørre Hjarup Ejer-
lav. Det lille engstykke hører til gårdene “26A og B” i Hovslund Ejerlav. Kort:
Kier 1813–1815.

I sagnets begyndelse introduceres “to Mænd i Hovslund”. Én af dem må forstås som
den 50-årige kones mand hvorfor han også står i svogerskab til konens broder der giver
engstykket væk i faddergave. Sådan har Tang Kristensen forstået sagnet da han udgiver:
“Den ene Mands Kone var i sit 50de Aar, da hun fødte en Søn” (Tang Kristensen 1928–
1939, 4: nr. 830).
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Selvom de to mænd aldrig vender tilbage i sagnets handling igen, spiller den ene af
dem alligevel en indirekte men vigtig birolle. I det patriarkalske landbrugssamfund som
Christian er opvokset i, arves ejendom typisk fra faderen til den første ægtefødte søn
– børn født uden for ægteskab var derimod ikke berettiget til nogen arv. For at sagnet
hænger sammen, er Peders mor altså nødt til at have fået barnet med en ægtemand for
at Peder kan arve slægtsgården således at engen forbliver del af slægtens ejendom i
århundrederne frem til Christians samtid.

I sagnets stedfæster ses netop et tidsligt skifte der fører handlingen op til Christians
egen tid: “Engen hedder endnu den | Dag i Dag Per Lilles Eng og hører | endnu til Hovs-
lund til de samme Gaar|de, som han [ɔ: fadderen] gav den til”. Med dette tidsskifte vali-
derer Christian emnets fortsatte aktualitet, og dermed peger han på nogle forhold i sin
egen samtid. For selvom sagnets handling foregår i tiden omkring 1500, vidner det om
Christians holdning til gårdmandsstanden i slutningen af det 19. århundrede.

Christian giver ikke mange oplysninger om manden i Nørre Hjarup, men han tilhører
sandsynligvis også gårdmandsstanden idet han har mulighed for at forære et stykke
eng væk i faddergave. Således stiller Christian ikke skarpe klasseforskelle op over for
hinanden inden for sagnets rammer.

Til gengæld står sagnenes hovedpersoner standsmæssigt i kontrast til kådnersønnen
Christian, og ifølge sagnet bygger gårdmandsstanden deres velstand på heldige omstæn-
digheder: En gård kan eksempelvis forøge sin velstand med udgangspunkt i en nærmest
mirakuløs fødsel af en søn der får et stykke jord foræret i faddergave. Hertil kommer at
gårdmandsstandens sønner fødes til velstand, nøjagtig som Lille Peder gør det, fordi de
arver slægtsgården med store jordtilliggender. Som kontrast står Christian der som den
yngste af en søskendeflok på syv end ikke var født til at overtage det fattige kådnersted
hans far besad.

Gårdmandsslægterne i Øster Løgum Sogn giftede sig ind i hinandens familier på kryds
og tværs, hvilket ægteparret Ane Poulsen og Jes Marcorsen som jeg vil komme ind på
senere (s. 205 ff.), er et fremragende eksempel på. Man har på den måde sørget for at
holde goderne inden for samme stand. Christian er netop optaget af disse forhold som
han finder urimelige og tilfældige: Nogen, ligesom gårdmandssønnen Lille Peder, fødes
til at modtage mange goder, mens andre, ligesom Christian, fødes til intet at modtage.

Sagnets funktion som årsagsforklaring på stednavnet Per Lilles Eng er derimod se-
kundær, om end det stednavneforklarende element får en større synlighed i dette sagn
end det havde i det foregående. Christian er måske netop kommet i tanker om Per Lilles
Eng-sagnet i forlængelse af det stednavneforklarende element i forrige sagn.
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6.4.2 HAU11: Tavlsbjerg

I sagnet HAU10 som jeg parafraserede ovenfor, fortalte Christian om ægteparret der
med hjælp fra en tilrejsende jøde finder flere skatte begravet i deres have. Dette tema
om skattegravning er koblingen til næste sagn, HAU11, hvor nogle mænd også graver
efter og finder en skat, denne gang ved runestenen i Øster Løgum Sogn:

Der var en Mand for et 200 Aar siden | paa Hjarup lund, Hovslund Mark[32]
Øster | Løgum Sogn, der kom sildig en Aften | 2 Mand til ham og de siger
til ham, | om han ikke havde set de to Lys brænde | ved den store Runesten.
Nej siger han | Ja skal vi ikke der gaa hen i Aften | med Skovl og Spade, for
der maa | \være/ Penge. Efter lang Raadslaaen saa gik | de og de gik hen
\derhen/ og Sagnet siger at | de fik mange Penge og de havde en | Hund
med, og saa fandt de ogsaa | en hel Del Guldpenge, dem bandt | Manden
om Halsen af Hunden, for | det var hans Hund, det gjorde han uden | at de
\andre/ lagde Mærke til det og saa gik | de forbi en Kjæmpehøj der ligger |
paa hans Mark, da de gik tilbage | og der gjør han sig et Ærende hen til | den
og lod som der var noget i Vejen | med Hunden og saa smed han Pengene
ind | i en Hulning i Højen. Der skulde | Pengene jo ligge til anden Dag som
var | en Søndag. Men da han kom var Pen|gene borte. Den Høj hedder den
| Dag i Dag Tavlsbjæ[r]g, for Manden | som boede paa den Gaard, hed Tavl
|| og Hunden[33] skal endnu gaa hver Nat | en Tur fra Tavlshøj og til Stenen
og | rasle med Pengene. En Puddel. | Manden paa Hjaruplund og de to Karle
| fra Hovslund blev nu til rige Folk | De to Karle har alligevel mærket Uraad
| og har saa gaaet hen og taget Pengene.
(HAU11)

I Kiers atlas (Kier 1987, s. 95) er “Jaruplund” navnet på en stor firlænget gård der også er
indtegnet på de preussiske målebordsblade hvorpå navnet “Jaruplund” dog er påtegnet
som navn på området snarere end på selve gården (se figur 20). I nyere tid er der op-
stået en bebyggelse af flere samlede gårde sydøst for den firlængede gård, og stednavnet
Hjaruplund er da overført til denne nye bebyggelse (således Gst2). Kun denne lokalitet
omtales i Danmarks Stednavne (DS, 6: s. 96) selvom navnets denotatum ikke er så en-
tydigt gennem tiden. I Christians sagn må der være tale om den oprindelige firlængede
gård.
32Mark > En blækklat er tabt oven i ‘rk’.
33Hunden > ‘Hu’ er tilrettet.
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Figur 20: Øster Løgum Sogns nordvestlige hjørne. De sorte linjer markerer sognegræn-
serne. Baggrundskort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

Gården Hjaruplund blev udskiftet i 1781–1782 og fik ifølge Peter Kier ved denne lejlig-
hed en uhyre mængde jord (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 204, 227). Herefter overdroges
slægtsgården fra far til søn i generationer helt frem til 1908 hvor gården sælges (ibid.,
s. 227). I folketællingen 1860 genfinder vi slægten og gårdens øvrige beboere hvor vi
får en fornemmelse af gårdens størrelse: Oluf Olufsen har sammen med sin kone otte
hjemmeboende børn, og hertil forsørger de konens moder ligesom en tjenestepige og
en -karl er ansat på gården (FT 1860 Øster Løgum).

Hjaruplund har altså i Christians samtid været en anseelig gård med mange beboere,
tjenestefolk og store jordbesiddelser. Hertil kommer at gården Kopsholt i det tidligere
Rugbjerg Ejerlav sydvest for Nørre Hjarup også er ejet af medlemmer af samme slægt
op gennem det 19. århundrede (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 208–209).

Højnavnet Tavlsbjerg fremgår af de lave målebordsblade (Gst2) og på sitet Fund og
Fortidsminder (FoF, fredningsnr. 390851). Dermed er Tavlsbjerg uproblematisk at loka-
lisere. Intet vidner dog om at Hjaruplund i Christians samtid skulle eje den mark som
Tavlsbjerg ligger på, som Christian vistnok giver udtryk for (“en Kjæmpehøj der ligger
| paa hans [ɔ: manden på Hjaruplunds] Mark”). På Peter Kiers kort fra begyndelsen af
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det 19. århundrede tilhører marken gården med nummer 30B, ikke Hjaruplund der har
nummer 32 (Kier 1987, s. 95).

I forbindelse med benævnelsen af spøgeriet kalder Christian pludselig højen for Tavls-
høj i stedet for Tavlsbjerg. Navneskiftet midt i samme sagn vidner i sig selv om Chris-
tians tydning af stednavnet: Efterleddet substantivet bjerg opfatter han i sin appellative
betydning der i Jysk Ordbog defineres som en ‘fritstående bakke, som rager op i land-
skabet’ (JO, 1bjerg,1.3). Derfor kan leddet uproblematisk udskiftes med det synonyme
substantiv høj ‘forhøjning i terrænet, bakke; kæmpehøj’ (JO, 1høj).

Figur 21: Øster Løgum-runestenen ved Oksevejen.
Billede: Martin Sejer Danielsen, 2016.

Med “den store Runesten” kan
der kun være tale om Øster
Løgum-stenen (se figur 21; jf.
Schmidt 1933, s. 340). I Kiers At-
las er stenen placeret lige vest
for Oksevejen i Hovslund Ejerlav
(Kier 1987, s. 95). Stenen omtales
i begyndelsen af det 19. århund-
rede som del af et dige, “men tra-
ditionen på egnen sagde, at ikke
stenen var flyttet efter diget, men
diget lagt efter stenen” (L. Jacob-
sen og Moltke 1942, s. 41).

I 1854 blev stenen udtaget og
opstillet på en lille plæne i nær-
heden (ibid.). Efter det natio-
nale magtskifte i 1864 blev ste-
nen flyttet til slottet Dreilinden
i Potsdam ved Berlin i Tyskland,
og først i 1951 blev den ført til-
bage nær sin oprindelige plads
hvor den stadig står i dag (ru-

ner.ku.dk, ‘Øster Løgum-sten’). Stenen er altså fra Christians fødsel i 1836 blevet flyttet
rundt, og præcis hvilken lokalitet Christian har i tankerne i sit sagn fortalt i 1894, er lidt
usikkert. På kortet (figur 20) har jeg markeret stenens nuværende placering der matcher
lokaliseringen af stenen på Kiers kort – dette udgør det sikreste vidnesbyrd om stenens
placering frem til 1864.
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Jernbanen der på kortet ses skære gennem Øster Løgum Sogn tæt vest forbi Hjarup-
lund, blev indviet i 1864 (Schultz Hansen 2009, s. 180). Banen er altså blevet til efter
Christian var flyttet til Åbenrå, og han har altså næppe haft den med i sin forestilling
om det fortidige landskab som handlingen udspiller sig i.

I skandinavisk tradition er det almindeligt at en form for magisk lys eller ildskær mar-
kerer hvor en skat er nedgravet (fx af Klintberg 1972, s. 45; Lindow 1982, s. 262; Tang
Kristensen 1892–1901, 3: s. 419 ff.). Mændene i sagnet er da også sikre på betydningen
af de to lys ved runestenen: “[D]er maa | \være/ Penge”! Men som i sagnet lige inden
(HAU10) bryder Christian også her med det typiske udfald af traditionsdominanten fordi
han lader sine skattegravere finde skatten – altså igen et billede på at verden indehol-
der ubegrænsede goder – og sagnet handler i langt højere grad om den efterfølgende
fordeling af pengene.

Manden på Hjaruplund, som vi senere erfarer hedder Tavl, forsøger nemlig at snyde
de andre ved at gemme nogle af guldpengene i kæmpehøjen på hans egen mark med
henblik på at hente pengene dagen efter og dermed få mere af skatten end de andre.
Med denne dynamik mellem de tre skattegravere og deres fordeling af skatten, tegner
Christian faktisk et lille samfundsøkonomisk billede hvor nogen forsøger at gøre krav
på ekstra meget af samfundets goder på bekostning af andre.

I forbindelse med Tavls forsøg på bedrageri kommer Christian i tanker om at intro-
ducere hunden der kommer til at spille en væsentlig rolle idet Tavl spænder pengene
om halsen på hunden og herefter bruger den som undskyldning for at gå væk fra de to
karle. De to karle opdager alligevel bedrageriet – pengene er dagen efter væk – og Tavl
får ikke noget ud af sine bestræbelser. Dog får det ikke rigtig konsekvenser for Tavl at
han forsøgte at bedrage de to karle: Både han og karlene bliver til rige folk efter fundet
af skatten. Men bedrageriet har alligevel en magisk konsekvens: Hver nat ses hunden
endnu vandre fra Tavlsbjerg/Tavlshøj til runestenen og rasle med pengene.

Først da Christian taler om spøgeriet, artsbetemmer han hunden nærmere: “En Pud-
del”, har Tang Kristensen optegnet efter ham. Betydningen af denne artsbestemmelse er
lidt usikker. En puddelhund optræder stedvis i sagn som skattevogter (Feilberg 1886–
1914, 2: s. 891; jf. Brøndegaard 1992, 2: s. 59), men på tidspunktet for spøgeriet er der
jo ingen skat at bevogte fordi mændene netop fandt den. En anden mulighed er at læse
et diabolsk motiv ind i spøgeriet: I folklore på tværs af vesteuropæiske kulturer viser
djævlen sig ofte i hundeskikkelse (Woods 1959), og i danske sagn typisk i form af netop
en sort puddel, hvis hunden altså artsbestemmes (Brøndegaard 1992, 2: s. 59–61).

I Tavls forsøg på at bedrage sine skattegravningsfæller går Christian op i at nævne at
dagen efter “var | en Søndag”. Dette tidsmæssige aspekt må ses i samme lys som når han
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fortæller om møder med det overnaturlige på lillejuleaften – den 23. december, dagen
før festlighederne juleaften. Søndag er den kristne hellig- og hviledag og skattegravnin-
gen foregår i overgangsperioden om aftenen inden denne dag oprinder. Det magiske
og det overnaturlige har ekstra magt på sådanne overgangsperioder, eksempelvis kan
lokaliteten af en skat findes ved hjælp af magisk lys (jf. Lindow 1982, s. 262). Christian
formår på samme tid at fremstille Tavl som endnu mere usympatisk ved at lade Tavls
ugudelige planer om at tilrane sig pengene ske på den hellige søndag.

Hvor Tavl (alternativt stavet Taul) faktisk er et slægtsnavn man kan støde på i en
dansk sammenhæng, er personnavnet i Christians sagn vist alligevel blot opfundet til
lejligheden, hvis ikke Christian simpelthen igen finder på personnavnet i øjeblikket han
fortæller, blot for at skabe en kobling til stednavnet Tavlsbjerg/Tavlshøj. Christian kom-
mer netop først i tanker om at introducere navnet Tavl da han ønsker at stedfæste sagnet
til stednavnet.

Kun to sagn senere (HAU13) gør Christian noget lignende da han vistnok bare fin-
der på det spøjse kaldenavn Semptafel for at skabe en kobling til stednavnet Semphøl
(s. 148 ff.), og det samme gjorde han sandsynligvis i sagnet om karlen Dokdal (HAU3)
der knyttes til stednavnet Dokdal(s) Forte (s. 153 ff.).

Et stedfæste udgør også påstanden om hundens natlige vandren fra Tavlsbjerg til
runestenen der ifølge Christian “endnu” kan ses hver nat. Begge stedfæster fører sagnet
tidsmæssigt tilbage til nutiden, altså den nutid Christian og Tang Kristensen befinder
sig i, og som Christians sagn spejler sig i.

Tavl og karlenes pludseligt opståede rigdom fungerer også som stedfæste. Men i dette
stedfæste ligger netop Christians ideologiske påstand gemt: Gårdmændenes velstand er
ikke et produkt af ærlig arbejdsomhed men bygger derimod på tilfældigheder, held og
somme tider bedrageri. Velstanden er bogstavelig talt kommet til Tavl og karlene over
natten fordi de graver en skat op. Hertil bliver gårdmanden Tavl grådig og forsøger at
snyde sig til endnu mere end han i forvejen var berettiget til, og selv om han faktisk
bliver taget i bedrageriet, får det ingen personlige konsekvenser for ham. Tværtimod
bliver han og hans skattegravningsfæller bare alle til rige folk.

Som nævnt ovenfor har Hjaruplund på Christians tid været en anseelig gård. Hjarup-
lund har som gård stået i stærk kontrast til det kådnersted Christian selv kommer fra, og
slægten på Hjaruplund har været anderledes begunstiget end Christians slægt. Slægten
på Hjaruplund er født til velstand, mens Christian er født til fattigdom.

Christians benævnelse af højens lokalisering til Tavls egen mark er bemærkelsesvær-
dig. Stedfæstelsen minder om sagntraditionen fra Toftlund Sogn som jeg fremlagde som
eksempel tidligere (s. 85 ff.): Her stedfæstedes mordet på en kniplingskræmmer blandt
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andet til nogle blodpletter og et vindue på et værelse på selve den gård hvis ejer udførte
mordet, og hertil ses også nogle striber af blod på selve morderens gravsten på Toft-
lund kirkegård. På denne måde formår sagnfortællerne ikke bare at knytte den dårlige
opførsel til personerne, de knytter den også geografisk til slægtens ejendom.

Tavl blev rigtignok ikke straffet for sin ugerning, men bedrageriet erindres alligevel:
Stadig den dag i dag bevidner stednavnet Tavlsbjerg og hundens natlige vandren fra
højen til runestenen hvordan et medlem af gårdmandsstanden ikke skyede nogen midler
for at komme i besiddelse af flere rigdomme end han havde i forvejen, og dette tilmed
på bekostning af andre der i første omgang gjorde ham opmærksom på muligheden for
at finde penge.

Når Christian fremstiller Hjaruplunds ejer som en bedrager der kommer nemt og
uærligt til penge, er det altså stærkt ideologisk. I centrum for Christians interesse i sag-
net står nemlig en fornemmelse for den tilfældige og urimelige fordeling af økonomiske
goder i samfundet.

En nærmest parallel fortælling om bedrageri fremstilles i det sagn der gengives efter
Christian i Sprogforeningens Almanak årgang 1907, om end sikkert i stærkt redigeret
form (sagnet er gengivet her i appendikset s. 311 f.). Sagnet lokaliseres til Gram Slot
hvor en soldat der står vagt, i en drøm lærer om lokaliteten på en nedgravet skat. Vag-
ten forsøger at holde lokaliteten hemmelig for sin soldaterkammerat, men kammeraten
kommer alligevel førstnævnte vagt i forkøbet ved at slå ham ihjel (Haugaard 1907).

Det hele ender dog med at en ærlig, kongetro munk med navnet Bille finder skatten og
overdrager den til den danske konge der bruger pengene til at opkøbe pantsatte dele af
riget. Som belønning får munken Bille gården Billeslund i Gram (ibid.). Christian inddra-
ger altså samme motiv i to forskellige narrative kontekster. I sagnet fra Sprogforeningens
Almanak er en kongetro dansk-nationalisme dog skubbet i forgrunden hvilket er ganske
passende inden for rammerne af den dansksindede almanak.

6.4.3 HAU24: Voldborg Høj

Christian fortæller et sagn der igen udspiller sig i nærheden af hans hjemegn, nærmere
bestemt i egnen nordvest for Nørre Hjarup, primært i nabosognet Bevtoft:

I Stranddalhjørn Skov i Bevtoft for|tælles der for flere 100 Aar siden stod | et
enligt Hus paa Valborg Hede (12te | Aarhundrede) og der boede en fornem
| Dame. Hun lod hvert Aar spænde | for sin Karet og kjøre til Bevtoft til |
Kirke i Julen. Naar hun kom ud hav|de hun en Sæk Penge at uddele til | alle
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fattige. Derved[34]blev hun meget el|sket i Sognet. En Gang da hun blev
æl|dre, sagde hun: Nu aner det mig det er | den sidste Gang jeg kommer
her og saa vil || jeg og have dobbelt saa mange Penge med | som før og
saa skal du tage mig de | gule Heste og saa over den røde Bro | og hen til
Vejen som gaar gjennem | Nedre Jerstald og til Bevto Kirke gjennem[35]
| den saakaldte \Træ/Hede, der den Gang var | til dels bevogset med Gran
og ikke e|ter[36] Blankenhof som ellers var den | sædvanlige Kirkevej, for
den var | meget farlig. Da de kom ind i Træ|heden og giennem Skoven blev
de overfaldne | af Stimænd som tog alle Pengene | fra dem, og Valborg og
Kusken maatte | kjøre tilbage og hente Slagtningen | for dog at have noget
at uddele. Det | blev uddelt paa en Mark i Nærhe|den af Bevtoft Kirke. Da
de saa | kom hjem fra den Tur blev hun syg | og døde 2 Dag og begravet i
en lille | Høj, som den Dag i Dag kaldes Valborg | Høj. Den ligger tæt ved
Chausseen | som fører fra Foldingbro til Aaben|raa.
(HAU24)

Kortet i figur 22 viser lokaliteterne benævnt i sagnet. Lokaliseringen af Voldborg Høj
– sagnets “Valborg | Høj” – er gjort ved hjælp af Johannes Mejers kort over Slesvig
fra 1641 hvor højen benævnes wolburghuy (Mejer 1641, pl. 45; DS, 6: s. 128). Højen er
indtegnet på de preussiske målebordsblade der danner baggrund for kortet i figur 22,
men navnet fremgår ikke af denne kilde. Voldborg Høj ligger altså i Øster Løgum Sogns
nordvestligste hjørne

I den udgivne version har Tang Kristensen redigeret den indledende sætning: “I Stran-
delhjörne skov i Bevto stod der for flere hundrede år siden et enligt hus (eller et slot),
hvor der boede en fornem dame” (Tang Kristensen 1892–1901, 4: nr. 1458). Hvor ver-
sionen i feltnoterne er lidt tvetydig om lokaliteten af huset, lader Tang Kristensen den
altså være i Strandelhjørn Skov uden at nævne “Valborg Hede”.
Voldborg Hede denoterer nemlig et større område der strækker sig ud på begge si-

der af herredsgrænsen mellem Sønder Rangstrup Herred og Bolderslev Fogderi, hvilket
samtidig danner sognegrænsen mellem Øster Løgum Sogn i øst og Bevtoft Sogn i vest.

Det enlige hus som Christian siger lå på Voldborg Hede, kan derfor være en anden
lokalitet i området, om end det i Christians beskrivelse må være i Bevtoft Sogn, altså
vest for sognegrænsen der skærer ned gennem heden. På kortet i figur 22 er Voldborg

34Derved > ’v’ er tilrettet.
35gjennem > Efter ‘gj’ slutter ETK i en lang streg.
36e|ter > ‘e’ læses usikkert, og ‘’ er tilrettet.
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Figur 22: De røde linjer markerer herredsgrænserne. Hertil danner Bolderslev fogderi en
selvstændig birkeret. Begge ses her for året 1850. De grønne linjer viser sog-
negrænserne for 1894. Lokaliteterne i sagnet HAU24 er markeret med grønne
punkter, og de to benævnte ruter fra Voldborg Hede til Bevtoft Kirke er mar-
keret med en sort og en orange linje. Baggrundskort: PMbl. Data: DigDag.dk.

Hede markeret som bebyggelsen der bærer samme navn, men det er muligt at Christian
har en sydligere lokalitet ved bebyggelsen Strandelhjørnskov i tankerne.

Første led Voldborg i både Voldborg Hede og Voldborg Høj synes jo ellers i sig selv at
pege på tilstedeværelsen af en fortidig borg (jf. DS, 6: s. 128), og derfor er det bemærkel-
sesværdigt at Christian vælger at sætte det i forbindelse med kvindenavnet Valborg, og
ikke bare konstaterer at hun bor på den voldborg stednavnet netop vidner om. Noget lig-
nende observerede vi i sagnet omDokdal Forte (ovenfor s. 153 ff.) hvor Christian valgte at
kalde den ihjelslåede karl for Dokdal selvom efterleddet -dal i stednavnet Dokdal måske
mere oplagt kunne sættes i forbindelse med den sænkning i landskabet som stednavnet
netop denoterer.
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Valborg har Christian udtalt med rundet a-lyd, og Valborg og Voldborg har altså været
udtalt meget ens på sønderjysk.37 Normaliseringen af navnet må tilskrives Tang Kris-
tensen, for lydligt har det ikke været problematisk.

(a) Gemeinden (kommuner) 1894 (b) Sogne 1894

(c) Herreder (og birk) 1850 (d) Kreis (Landkreds) 1894

Figur 23: Administrative grænser omkring Den Røde Bro. Data: DigDag.dk.

I novellen i Sprogforeningens Almanak årgang 1902 skrevet efter Christians optegnel-
ser, vistnok af Nikolaj Andersen, nævnes Den Røde Bro (jf. ovenfor s. 167). Men også
stednavnet og lokaliteten Voldborg Hede inddrages, og denne gang i en helt anden sam-
menhæng hvor stednavnets tydes i forbindelse med substantivet voldborg (Haugaard
1902, s. 76–77). I det omfang denne tydning i almanakken falder tilbage på Christian,
kan han altså finde på at tyde samme stednavn forskelligt an på konteksten.

De geografiske forhold beskrevet i sagnet er bemærkelsesværdige. Christian bruger
meget tid på at forklare Valborgs alternative rute til Bevtoft Kirke (rute 2 på figur 22), en
37Jævnfør eksempelvis udtalen af Valborgdag fra Mellemslesvig (Feilberg 1886–1914, 3: s. 994).
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rute hun vælger fordi den sædvanlige vej (rute 1) er for farlig og dermed for risikabel når
hun nu har dobbelt så mange penge med end hun plejer. Valborgs forsigtighed i valget
af en alternativ rute kommer hende ikke til gode: Hun og hendes kusk bliver alligevel
overfaldet af stimænd og alle pengene bliver frarøvet hende.

At hendes alternative rute var farlig, er meget forventelig: Tidligere lokaliserede jeg
Den Røde Bro (s. 167) der udgør et meget farligt, liminalt sted i landskabet. Christian
vender i sine sagn flere gange tilbage til denne bro. På kortudsnittene i figur 23 ses blot
et udvalg af de administrative enheder der her mødes. Når Valborg tilmed bevæger sig
ud lige netop i julen, må vi også forvente at noget farligt vil ske: Årets overgangsriter er i
Christians sagnunivers ofte de tidspunkter man møder (overnaturlige) trusler (beskrevet
ovenfor s. 156).

Hertil er den tidligere skov som stednavnet Træhede (lokaliseret ved hjælp af Gst2) i
sig selv vidner om, farlig i henhold til prospect-refuge-teorien (ovenfor s. 27 ff.), og her
lader Christian netop Valborg overfalde af stimænd. Substantivet stimand indeholder
netop betydningen ‘(fredløs) person, der opholder sig i skove og ødemarker og plyndrer
vejfarende’ (ODS, Stimand). Stimændene repræsenterer lige netop den fare man i sådan
et landskab kan forvente at møde, og samtidig står de i kontrast til den gode Valborg.

Valborg er velhavende, men hun er samtidig et meget godt menneske idet hun insi-
sterer på at dele ud af sine mange penge til de fattige. Selv da hendes forsøg på at uddele
penge mislykkes fordi hun bliver plyndret, vender hun i sin godhed hjem for at hente
slagtningen “for dog at have noget at uddele”. Denne positive fremstilling af en person
fra et højere samfundslag er påfaldende set i lyset af den negative fremstilling af gård-
manden Tavl på Hjaruplund der prøver at snyde sig til flere penge end han allerede har
(HAU11). Men hvorfor denne forskel?

Svaret er måske simpelt: Valborg har mange, mange flere penge end Tavl. Hun er ikke
bare jævnt velstående som en gårdmand der ejer en del jord og har er par karle og en
pige ansat, hun er nærmere adelig, hvis ikke ligefrem royal, som hun på eventyrlig vis
beordrer sin kusk at spænde de gule heste for kareten. Vi må huske på hvordan Christian
fremstilles i eftertidens Åbenrå som uhyre glad for den danske konge og hans familie.

Som nævnt tidligere (s. 162) har Christian ifølge eget udsagn sågar besøgt kongefami-
lien årligt på Fredensborg nord for København, og dronningen skulle da have modtaget
ham med glæde. Uanset rigtigheden i oplysningerne om disse kongelige besøg, siger
det noget om hvordan Christian gerne vil associeres med de allerfornemste i samfun-
det. Modsat gårdmanden Tavl, kan Christian lide den fornemme Valborg fra samfundets
øverste stand.
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Sagnets handling foregår i kristen tid – Valborg er jo netop på vej til kirken. Detaljen
om hendes begravelse i en gravhøj strider dog umiddelbart imod hendes godhed set i et
kristent verdensperspektiv: Kun selvmordere og henrettede er traditionelt blevet begra-
vet i uindviet jord, altså uden for kirkegården (Pentikäinen 1969, s. 93). Sandsynligvis
har Christian ikke tænkt meget over denne problematik. At blive højsat, vidner også om
Valborgs storhed: Hun er hævet langt op over alle andre, og hun skal naturligvis ikke
begraves sammen med almindelige mennesker.

Royale personer var Christian jo allerede inde på to sagn forinden (HAU22) hvor han
fortæller om kong Valdemar Sejr der med sine soldater besejrer en stor flok vender (se
ovenfor s. 171 ff.). Et pestsagn (HAU23) bryder dog det royale tema inden Christian
begynder at fortælle om Valborg (HAU24).

Valborg forudser sin snarlige død, og netop denne forudsigelse er årsagen til at hun
tager dobbelt så mange penge med end sædvanlig. Hendes forudsigelse holder da også
vand: Kun to dage senere dør hun. Her minder sagnet om Christians tidligere fortælling
om drabet på karlen Dokdal (HAU3): Tøger forudsiger et slag, og som resultat ønsker
også han at flytte rundt på sine penge, om end for at gemme dem og ikke for at uddele
dem til de fattige. Tøger sender Dokdal ud på færden, og ligesom Valborg bliver også
Dokdal plyndret, men han bliver tilmed slået ihjel (se ovenfor s. 153 ff.).

Overfaldet på Valborg er altså særligt en trussel mod de fattige der skulle have haft
pengene. For sagnets overordnede tema handler om fordelingen af goder i samfundet.
Valborg der entydigt er meget rig, hjælper de fattige ved at dele ud af sin rigdom. Hvor
gårdmanden Tavl i HAU11 repræsenterer den forkerte måde at opføre sig på når man
er privilegeret, er Valborg for Christian et billede på ønskværdig opførsel: De der har
mest, hjælper de dårligt stillede i samfundet. Sagnet handler således om en omfordeling
af goderne der peger på Christians ideologiske standpunkt.

Både Thomsen (1940, s. 231) og Bech (1945, s. 109) nævner Christians store politiske
engagement hvor han i forbindelse med valg gik langt for at få sygelige og svage vælgere
til stemmeurnerne. Hvem Christian opfordrede disse til at stemme på, forlyder intet om,
om end biografisterne i deres dansk-nationalistiske diskurs nok prøver at sige at han
agiterede for en dansksindet kanditat. Men i analysen af Christians repertoire får vi et
praj om hans nærmere partipolitiske sympatier.

Christians optagethed af det urimelige i fordelingen af goderne i samfundet minder
om den socialdemokratiske ideologi. Fra begyndelsen af 1870’erne findes vidnesbyrd
om en socialdemokratisk bevægelse i Åbenrå (Worsøe 1974, s. 104), og Christian har
højst sandsynligt været én blandt mange af sine medborgere fra arbejderklassen der var
optaget af spørgsmål om netop fordelingen af goderne i det klasseopdelte samfund.
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Hans H. Worsøe skriver følgende om forholdene i Åbenrå omkring 1900:

Det tidligere patriarkalske forhold mellem mester på den ene, svend og lær-
ling på den anden side var blevet afløst af forholdet arbejdsgiver–arbejder.
Medens mestrene blev borgerlighedens støtter, tilsluttede svendene sig i
mange tilfælde den socialdemokratiske bevægelse, hvor de fandt sammen med
de ufaglærte arbejdere.
(Worsøe 1974, s. 103; oprindelig kursivering).

Som håndværkersvend er det altså forventeligt at Christians sympatier gik i den retning,
og hans ideologiske standpunkt kommer netop til udtryk i flere af hans sagn.

6.5 Christians narrative landskab

Som nævnt i det teoretiske kapitel, er genren sagn særligt kendetegnet ved at narra-
tivens interne landskab er meget lig sagnfortællerens eksterne landskab. Det kommer
særligt til udtryk idet sagnfortælleren meget ofte lokaliserer sine sagn i sit eget eksterne
landskab. Christian er ingen undtagelse: Alle hans sagn er meget nøjagtigt lokaliseret,
særligt ved brugen af stednavne.

Ovenfor (s. 129 ff.) viste jeg hvordan Tang Kristensen kunne have påvirket sin infor-
mants brug af stednavne idet han ønskede at få lokaliseret sagnene så nøjagtigt som
muligt. Igennem Christians sagn ser man somme tider at lokaliserende oplysninger bli-
ver nævnt til sidst i narrativen efter denne ellers syntes afsluttet (således HAU1, 4, 4b,
19, 24). Disse oplysninger kunne være et produkt af Tang Kristensens spørgsmål om
handlingens nøjagtige lokalisering.

I langt de fleste tilfælde synes lokaliserende stednavne dog at være en naturlig del af
Christians fremførelse af sagnet, og lokaliserer man alle de steder som Christian nævner
igennem sit repertoire af sagn, kan man på et kort skabe overblik over hans narrative
landskab (jf. Tangherlini 2010). I figur 24 ses et kort der med enkelte undtagelser viser de
lokaliteter Christian nævner gennem sit repertoire (de røde punkter) med fremhævelse
af de ni stednavne han benyttede som stedfæste i sagnene analyseret i dette kapitel
(turkise punkter). Sidstnævnte vender jeg tilbage til om lidt.

Til lokaliseringen benyttede jeg mig af mange forskellige kilder, hvoraf jeg her vil
nævne de væsentligste. På DS Online var mange stednavne allerede lokaliserede, særligt
med udgangspunkt i dataene fra Geodatastyrelsens Stednavne- og stamoplysningsregister
(forkortet SNSOR). Hvad der ikke allerede på sitet var lokaliseret, har jeg selv lokalise-
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ret ved hjælp af de tilgængelige kilder, hvoraf de vigtigste var egentlige kort, herunder
både de preussiske og de lave målebordsblade (PMbl og Gst2).

For Øster Løgum Sogns vedkommende spillede kortene tegnet af Peter Kier (1987)
også en væsentlig rolle, ligesom stednavneindsamlingen fra 1921–1922 (I 1925) og An-
ders Bjerrums fonetiske optegnelser fra 1931 (I 1931) udgjorde en kilde til særligt na-
turnavnene i sognet (se generelt ovenfor s. 26 ff.). Enkelte lokaliteter kunne jeg dog
ikke lokalisere nøjagtigt, hvorfor de ikke fremgår af kortet. Dette rører dog ikke ved det
overordnede billede.

Kortet viser tydeligt hvordan der er nogenlunde overensstemmelse mellem de steder
Christian boede og hans narrative landskab. Dette er ikke i sig selv overraskende set i
sammenligning med andre sagnfortællere, eksempelvis dem Tangherlini (2010 og 2013)
arbejdede med, ligesom Holbek og Piø (1979, s. 24–25) observerede noget lignende i for-
bindelse med Tang Kristensens udgave af Mikkel Skrædders Historier (Tang Kristensen
1890).

Hertil ser vi en del lokaliteter både på vej til og omkring købstaden Åbenrå. Dette
skyldes naturligvis at Christian selv bor i Åbenrå hele sit voksne liv, men hertil har
købstaden været handelscentrum for befolkningen i Øster Løgum Sogn. Christian må
mange gange have besøgt købstaden allerede i sin barndom (jf. HAU5 hvor Christians
forældre var “til Stads i Aa|benraa”). Øster Løgum Sogn var også administrativt oriente-
ret mod Åbenrå: Både før og efter 1867 tilhørte sognet således både Åbenrå Amt (i den
tyske tid: Kreis Apenrade) og Åbenrå Provsti (DigDag.dk).

Når Christian bevæger sig længere væk fra de familiære lokaliteter, er det typisk
købstæder han nævner. Ud over naturligvis Åbenrå, drejer det sig om Haderslev, Ribe,
Flensburg og Hamburg (denne ligger langt syd for kortudsnittet i figur 24). Købstæderne
danner naturlige geografiske fikspunkter, særligt når Christian i sine sagn omtaler hvor
myndighederne hører til an på hvilken side af Den Røde Bro i Nørre Hjarup Ejerlavs
nordvestlige hjørne sagnet udspiller sig på (se figur 23 s. 193).

Hertil nævner Christian også større landsdele: I et sagn drager nogle karakterer af
til landsdelen “Jylland” (HAU10) der i konteksten må forstås som Nørrejylland, det vil
sige omtrent alt nord for den gamle Kongeå-grænse (se figur 5 s. 118). I sit første sagn
(HAU1) fortæller han hvordan et kærestepar sejlede enten til øen Als eller øen Ærø,
altså uden nærmere specifikation end øernes navne.

Vi ser også at han kommer ind på visse lokaliteter der ligger omkring moderens fø-
deby Nørballe i Felsted Sogn. Dette er ikke overraskende når vi husker på at Christian
ifølge levnedsbeskrivelsen (citeret på s. 138) har oplyst at særligt hans moder fortalte
historier for ham. Christian kan da også meget vel selv have besøgt sin familie her nede.
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Figur 24: De røde punkter viser lokaliteterne nævnt i Christians repertoire. De turkise
punkter er de stednavne som Christian benytter som udtalte stedfæster, og
trekanterne markerer da omtrentlige lokaliseringer for tre af disse stednavne.
Den grønne polygon viser Øster Løgum Sogn. Geografisk-administrative data:
DigDag.dk og Carsten Porskrog Rasmussen (de sydslesvigske sogne).

Men taget i betragtning at Christian levede det meste af sit liv i Åbenrå, er det på-
faldende hvor ofte han vender tilbage til sin fødeegn omkring Nørre Hjarup. Det er
sjældent han bevæger sig mere end 10 km væk fra landsbyen. I Tang Kristensens korte
levnedsbeskrivelse over Christian (ovenfor s. 138), fremgår det netop at han har sine
fortællinger fra egnen omkring hjemmet, og dette bekræftes altså af lokaliteterne i hans
samlede repertoire: Mange af hans sagn har et indre landskab der passer med landskabet
omkring hans hjemegn i Nørre Hjarup i Øster Løgum Sogns nordvestlige hjørne.38

De turkise punkter i figur 24 viser som sagt de ni stednavne jeg gennem analysen af
Christians repertoire særligt fandt benyttet som egentlige stedfæster for sagnene. Tre
38Christian kan sammenlignes med en anden af Tang Kristensens informanter: Kirsten Marie

Pedersdatter (1827–1904). Hun flyttede i forbindelse med ægteskab væk fra sit fødested i Nielstrup
i Rud Sogn ved Randers, men igennem sine sagn vender hun hele tiden tilbage til barndommens
landskab i egnen omkring Nielstrup (Tangherlini 2013, s. 297, se generelt s. 286–325).
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af disse stednavne kunne jeg kun lokalisere omtrent, hvorfor de på kortet er markeret
med turkise trekanter i stedet for cirkler. De omtrentlige lokaliseringer rører dog ikke
ved det overordnede billede: Otte af de ni stednavne falder tæt sammen med Christians
opvækst i Nørre Hjarup. Kun sagnet hvor Anders fængsles i Anderses Hul på Brundlund
Slot i Åbenrå, falder uden for dette mønster.

Inden for Nørre Hjarup Ejerlavs grænser ligger Ulvehøj, Semphøl, Per Lilles Eng og
Voldborg Høj. Lidt længere væk, men stadig i den østlige del af Øster Løgum Sogn, fandt
viKongens Hestestald,Dokdal Forte og Tavlsbjerg. Hertil var der Fredshule i Vedsted Sogn
omtrent 15 kilometer nordøst for Nørre Hjarup på vejen mod købstaden Haderslev.

Tre af disse stednavne, Ulvehøj, Semphøl og Dokdal Forte, var blandt de få navne det
ikke lykkedes mig at lokalisere nøjagtigt da de ikke er overleveret på (nøjagtige) kort el-
ler i Afdeling for Navneforsknings arkiver. Semphøl fandt jeg end ikke overleveret uden
for Christians sagn, ligesom Dokdal Forte som formel sekundær navnedannelse til sted-
navnet Dokdal heller ikke optræder andre steder end i Christians sagn om rovmordet
på karlen med navnet Dokdal. Voldborg Høj måtte jeg lokalisere ved hjælp af Johannes
Mejers kort fra 1641 (Mejer 1641, pl. 45).

Lokaliseringsvanskelighederne vidner i sig selv om hvor lokale disse navne er. Chris-
tians potentielle tilhører i Åbenrå har næppe på forhånd været bekendte med hverken
stednavnene eller de lokaliteter navnene denoterer. Interessen for Christians sagn kan
altså ikke have ligget i deres ætiologiske, navneforklarende funktion: Ingen i Åbenrå har
gået rundt og undret sig over hvorfor en eng med navnet Per Lilles Eng i Nørre Hjarup
Ejerlav tilhørte en gård i Hovslund Ejerlav, og hvilken Lille Peder engen i øvrigt da
skulle være opkaldt efter. Først da Christian fortalte dem sagnet, blev de bekendte med
denne sag.

6.6 Opsamling og diskussion

I Axel Olriks oprindelige teori om stedfæstelse (se ovenfor s. 87 ff.) skelnede han mel-
lem det væsentlige og det uvæsentlige stedfæste: “Væsenligt er det [ɔ: stedfæstet], når
fortællingen vil miste sin sluttede handling ved at stedfæstet tages bort; uvæsenligt når
helhedsindtrykket ikke ændres ved dets fjærnelse” (Olrik 1921, s. 99). Videre forklarer
Olrik at stedfæstet er væsentligt når traditionen “går ud på at forklare en tings tilbli-
velse” (ibid.).

I Olriks terminologiske apparat er det væsentlige stedfæste altså det objekt som sagn-
fortælleren peger på, og hvis ophav traditionen primært er til for at forklare, altså hvad
Olrik selv kaldte for et ophavssagn (ætiologisk sagn). Kigger vi på de stednavneforkla-
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rende elementer som de tog sig ud i de ti af Christians sagn der blev analyseret i dette
kapitel, ville ingen af dem falde under kategorien væsentligt stedfæste, for ingen af sag-
nene havde som primært formål at forklare oprindelsen til disse stednavnes ophav.

For en ph.d.-afhandling hvis delmål er at undersøge navneforklarende elementers
funktion i sagn, er det måske lidt nedslående at måtte konstatere at samtlige stednav-
neforklarende elementer i Christians sagn teoretisk set er ‘uvæsentlige’. Kunne Chris-
tian ikke fuldstændig have undladt at skabe en kobling mellem stednavnet Semphøl og
karlens navn Semptafel, uden at det ville have ændret stort på det følelsesladede tre-
kantsdrama? Og i sagnet om kong Valdemars heltemodige indsats for at tilbagekæmpe
venderne, var det da ikke egentlig uvæsenligt for fortællingen at kongen og dronningen
overnattede i Kongens Hestestald? Kunne disse stednavneforklarende elementer ikke
borttages uden, som Olrik formulerer det, at ændre helhedsindtrykket?

Når Olrik i sin tid introducerede denne skelnen mellem væsentlige og uvæsentlige
stedfæster, var det i relation til hans superorganiske projekt der handlede om at regne ud
hvordan en given folkloristisk tradition så ud da den for flere tusind år siden antageligvis
blev til. Således var senere tiders tilføjelser af stedfæster der ikke oprindeligt var del af
traditionen, bare ‘uvæsentligt’ støj der skulle sorteres fra, så kun det ‘væsentlige’ (ɔ: det
‘oprindelige’ eller det ‘ægte’) stod tilbage.

Ovenfor formulerede jeg den tese at i “stedet for at påstå at ønsket om at forklare
oprindelsen til stednavne er den almindelige forudsætning for at sagn med stednav-
neforklarende elementer opstår, mener jeg omvendt at ønsket om at fortælle sagnet
ofte går forud for at det stednavneforklarende element blev inddraget” (s. 83). Denne
tese bekræfter Christians sagn i allerhøjeste grad: Ønsket om at fortælle sagnene i alle
deres facetter, er vigtigere end de stednavneforklarende elementer. Disse elementer er
ikke-obligatoriske dele af den stilistiske opbygning Christian har udviklet for sine sagn,
somme tider en pludselig indskydelse i det øjeblik sagnet fortaltes.

Stednavnet Ulvehøj passer perfekt til et sagn om en ulv, ligesom det er helt oplagt at
lade kongen overnatte i Kongens Hestestald. Stednavnet Fredshule vidner i sig selv om en
eller anden form for fred, og det kan derfor sættes i forbindelse med den fred der opstår
efter krig (Knudsen 1920), men også, som Christian gør det, den fred der opstod fordi
røverne i området blev fjernet af myndighederne. Christian har ikke gået og undret sig
over disse stednavnes ophav i længere tid, navnene passer bare perfekt ind inden for
rammerne af de sagn han fortæller.

De stednavneforklarende elementer i Christians sagn tager dog oftest sigte på person-
navne hvor en af karaktererne i sagnet siges at lægge navn til lokaliteten: Lille Peder til
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Per Lilles Eng, Anders til Anderses Hul, Dokdal til Dokdal(s) Forte, Semptafel til Semphøl,
Tavl til Tavlsbjerg og Valborg til Voldborg Høj.39

I flere af Christians sagn fornemmer man at han oven i købet har opfundet personnav-
nene til anledningen. Semptafel, Dokdal og Tavl er ikke just almindelige personnavne i
Øster Løgum Sogn, men særligt Tagefels kaldenavn Semptafel synes Christian sågar at
have fundet på i det øjeblik han sad og fortalte for Tang Kristensen.

Paradokset, eller måske rettere genistregen, i denne stedfæstelse ligger i at når Chris-
tian på den ene side peger på at propriet (stednavnet) kan ‘betyde’ mere end sit denota-
tum, udnytter han på den anden side at propriet (personnavnet) ikke behøver ‘betyde’
mere end sit denotatum. Når Christian således ønsker at stedfæste sit sagn, behøver
han ikke finde en kobling mellem stednavnet og et semantisk betydningsbærende ord
i sagnet, kan han bare lade hovedpersonen i sagnet bære et navn der ligner forleddet i
stednavnet (jf. ovenfor s. 105 ff., og Danielsen 2016a, s. 50, 51–52).

Dog kan stednavneforklaring være det tema der fører fra et sagn over til det næste.
Dette så vi ikke bare hos Christian hvor sagnet om Dokdal Forte blev efterfulgt at Per
Lilles Eng-sagnet, men også hos Anders Blak nævnt ovenfor (s. 127 ff.). Det betyder dog
stadig ikke at sagnet fortælles kun for at forklare oprindelsen til stednavnet.

At skelne mellem uvæsenlige og væsentlige stedfæster, er derfor en misforståelse.
Hvad vi egentlig er vidne til i Christians sagn er hvordan en dygtig sagnfortæller ak-
tivt udnytter stednavneforklarende elementer som del af sin narrative stil, men igennem
analyserne af Christians sagn bliver det tydeligt hvordan sagnene handler om alt muligt
andet end at forklare oprindelsen til stednavne. Ingen af Christians sagn er således pri-
mært ætiologiske, navneforklarende, folkeetymologiske, eller hvilke andre termer både
folkloristikken og navneforskningen igennem tiden har introduceret. Men hvad vil det
sige at være en dygtig sagnfortæller?

Noget af det første jeg bemærkede i arbejdet med Christians repertoire, var hans im-
ponerende paratviden om diverse historiske detaljer, særligt datoer og årstal. Allerede i
de første sætninger i det første sagn han fortæller Tang Kristensen, får vi indsigt i denne
paratviden:

Der har staaet et Kapel her ovre ved | Skjelbæk ved Aabenraa. det stod her i
| det 15de Aarhundrede og der gik en Løn|gang fra Kapellet og op til Slottet
| som var bygget af Dronning Margrete | Brønlund Slot i[40] 1411.
(HAU1)

39Hertil kan faktisk medregnes de stednavneforklarende elementer i Christians bidrag til
Sprogforeningens Almanak årgangene 1906 og 1907 gengivet i appendikset s. 309 ff.

40i > Prikken over ‘i’ mangler. Alternativt kunne måske læses et komma.
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I flere sagn ser vi Christians optagethed af nøjagtige tidsangivelser: “Barnet [Lille Peder
blev] født og døbt paa Mikkels dag 1502” (HAU4), og ulven angreb “Dagen før Juleaftens-
dag 1335” (HAU29). I andre sagn nævner han årstallet: “Det var i 1812 da Kosakkerne
var [her]” (HAU8), “Det var omtrent ved Aar 1510” (HAU30).

Nogle af Christians tidsangivelser og historiske detaljer kan efterprøves i historisk
litteratur – opførelsen af Brundlund Slot blev rigtignok påbegyndt i 1411–12 af Dron-
ning Margrethe (Paulsen 1967, s. 104) – og andre kan ikke fordi der simpelthen ikke
findes historiske kilder der kan bekræfte det. Ingen kirkebøger fra Kongeriget eller Her-
tugdømmet Slesvig går tilbage til 1502, så Lille Peders fødsel Mikkelsdag det år kan
hverken be- eller afkræftes.

Men hvorvidt Christian objektivt set har ‘ret’ i sine historiske detaljer eller ej, er også
sagen uvedkommende. Når Christian siger at Lille Peder blev født nøjagtig Mikkelsdag
1502, er det ikke vigtigt om det passer, det vigtige er at det kunne passe. Christian bygger
nemlig sine narrativer op med elementer han har hørt, læst, antaget og slet og ret fundet
på.

Som både Thomsen (1940, s. 231) og Bech (1945, s. 110) nævner, har Christian ivrigt
fortalt om sine sommerlige visitter hos den danske kongefamilie på Fredensborg nord
for København, og disse narrativer har han stedfæstet ved at hive sin cigarkasse frem
fyldt med ting som han efter eget udsagn havde fået ved disse royale besøg, herunder
en tot hår fra prinsesse Maries kat og en frynse fra Caroline Mathildes saddel. Sådanne
artefakter kunne han, hvis vi skal være ærlige, have samlet op hvor som helst.

Men igen må vi konstatere at det egentlig ikke er vigtigt om vi kan bevise om Christian
rent faktisk havde et personligt forhold til den danske kongefamilie der modtog ham
hver sommer. Det vigtige er at det kunne have været tilfældet, og at artefakterne kunne
være kommet ham i hænde ved disse lejligheder. Christians narrativer om disse visitter
har tjent deres formål for de mennesker der lyttede til Christian: Narrativerne har været
lige så interessante for Christians dansksindede tilhører i det tyskstyrede Åbenrå, som
de har været for ham selv.

En sådan tilpasning af narrativerne til tilhørernes interesser fornemmer vi i bidra-
gene i Sprogforeningens Almanak når Christian benytter de samme motiver som vi læ-
ser i hans repertoire i Tang Kristensens feltnoter. Eksempelvis genkendte vi i sagnet om
skatten under Gram Slot fra 1907 (gengivet i appendikset s. 311 f.) bedrageriforsøget
fra Tavlsbjerg-sagnet analyseret ovenfor (s. 185 ff.). Modsat sidstnævnte ender sagnet i
almanakken med at en kongetro munk overdrager skatten til den danske konge der bru-
ger pengene til at frikøbe pantsatte dele af riget. Sådan noget har glædet almanakkens
dansksindede læsere der selv føler sig ‘pantsatte’ i det tyskstyrede Slesvig.
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Man kan levende forestille sig hvordan Christian har fået besøg af byens håndvær-
kersvende (dette nævner Bech 1956 er tilfældet) i sit lille hjem med lejebiblioteket, og
gæsterne er ikke kun kommet hos ham for at leje bøger og drikke kaffe: De er kommet
for at høre Christian fortælle sine følelsesmæssigt gribende og ideologisk mættede sagn
i hvilke Christian afsøger problemstillinger der også optager disse tilhører. Christian
har udviklet sit repertoire og sin narrative stil i mødet med disse mennesker.

Christian fortæller gerne om menneskers relationer, særligt forældre (mødre) og børn,
men også kærlighedsrelationer mellem mænd og kvinder optager ham. Han har sans for
dramaet, og han fremstiller gerne dramatiske optrin hvor mennesker har voldsomme
følelsesmæssige reaktioner. Dette kan relateres til Christians eget liv som et tænkende
og følende menneske der selv har oplevet kærlighed og sorg, men temaerne er jo også
interessante for Christians tilhører idet alle mennesker høj som lav gør sig erfaringer
med den slags. Hertil afsøger Christian de mere overnaturlige sider af tilværelsen.

Christians ideologiske ståsted kommer også til udtryk gennem hans repertoire. Han
er meget dansksindet, og han længes efter at have politi og militær på sin side. For en
dansksindet person i Slesvig, har det netop været de preussiske gendarmer og andre
repræsentanter for øvrigheden der har været manifestationen på den undertrykkelse de
oplevede i det tyskstyrede Slesvig. Sådanne temaer har særligt tiltalt de dansksindede
mennesker der opsøgte Christian i hans lejebibliotek – også de føler sig undertrykt af
myndighederne.

Men på trods af Christians dansk-nationalistiske eftermæle i Åbenrå, går hans narra-
tive interesser langt mere i retning af et emne om fordelingen af goder i samfundet. Dette
må forstås i relation til hans egen sociale rang i samfundet, både som fattig kådnersøn og
som lønansat farversvend. Han bryder sig ikke særlig meget om gårdmandsstanden der
gør krav på de fleste goder i det rurale samfund, og han synes generelt at goderne kunne
fordeles mere rimeligt i det skarpt klasseopdelte samfund han lever i. Denne holdning
er Christian ikke ene om: De lønansatte arbejdere og håndværkersvende i Åbenrå har
haft lignende sympatier, og de har med indlevelse grinet og gruet over Christians sagn.

De stednavneforklarende elementer er i Christians sagn er del af hans narrative stil.
Uanset om stedfæsterne oprinder i fortællinger Christian hørte som barn i Nørre Hjarup,
eller om han selv har fundet på dem, endda somme tider i det øjeblik han fortæller
for Tang Kristensen, er stedfæsterne med til at sikre at Christians sagn balancerer lige
på grænsen mellem det utrolige og det trolige. Nøjagtig i den måde hvorpå Christian
mestrer denne balancegang, ligger hans store talent som sagnfortæller.
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Tider skal komme,
Tider skal henrulle,

Slægt skal følge Slægters Gang
(B.S. Ingemann, 1985 [1850])

På samme indsamlingsrejse i september 1894 hvor Evald Tang Kristensen i Åbenrå mø-
der Christian C. Haugaard, er han også ude i Christians fødesogn Øster Løgum hvor
han i landsbyen Genner indsamler fra en del meddelere (Tang Kristensen 1923–1928, 4:
s. 48–49). Blandt andre taler han med gårdmandsægteparret Ane Poulsen og Jes Marcor-
sen om hvilke Tang Kristensen erindrer at de “sad og fortalte i Munden paa hinanden,
og jeg havde ligefrem Møje med at faa skrevet op, hvad jeg sad og hørte” (ibid., 4: s. 49).

Tang Kristensen tog ikke mange noter om hverken Ane eller Jes. De har ikke på
samme måde som Christian gjort indtryk på Tang Kristensen, og han har hverken fo-
tograferet dem eller skrevet små levnedsbeskrivelser over dem. Ved indledningen til
deres fælles repertoire har han i feltnoterne noteret “Ane Povlsens, fra Hovslund, Gjen-
ner” (DFS 1929/016, s. 6848a), og senere noterer han på lignende vis “Jes Markordsen,
Gjenner” (DFS 1929/016, s. 6849a) før det sagn der i nærværende afhandlings appendiks
har koden APM7, og som altså må være fortalt af Jes. Men disse oplysninger er faktisk
tilstrækkelige til at kunne identificere Ane og Jes med sikkerhed i andre kilder.

Hans Hejselbjerg Paulsen (1905–1978), præst i Fjelstrup Sogn, har samlet Øster Løgum
Sogns kirkebogs oplysninger om gårdmandsslægterne i sit fødesogn (Hejselbjerg Paul-
sen 1941). Til at lokalisere hvilke gårde slægterne boede på, benyttede Hejselbjerg Paul-
sen den nummerering af gårdene og deres jorder som præsten Peter Kier anførte på det
kortværk han tegnede i begyndelsen af 1800-tallet. Da kortværket er skabt kun ganske
få årtier efter udskiftningen, viser Kiers Atlas over Øster Løgum sogn (Kier 1987) altså
gårdenes placeringer efter eventuelle udflytninger.

Kombinationen af Hejselbjerg Paulsens værk og Kiers atlas er altså en stor hjælp i
identifikationen af gårdmandsslægterne i sognet, deres indbyrdes relationer og deres
gårdes placeringer.
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7 Ane og Jes

7.1 Et stedfast ægtepar fra gårdmandsstanden

Ane Poulsen er født den 28. december 1810 som datter af gårdmand Mads Hansen Poul-
sen (1756–1819) og dennes hustru Anna Nis Madsensdatter (1766–1850) i landsbyen
Hovslund i Øster Løgum Sogn (KM Øster Løgum). Ane er den yngste i en søskendeflok
på syv (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 216).

Ifølge præsten Peter Kier der var søstersøn til Anes far Mads, blev sidstnævnte “sind-
syg i 1818, og led meget” inden han afgik ved døden den 2. januar 1819 (ibid.). Ane var
altså kun lige fyldt otte år da hendes far afgik ved døden. I folketællingen 1845 finder
vi den stadig ugifte Ane boende hos sin storesøster Bodil Poulsen (1799–1866) og den-
nes mand, gårdmand, smed, ridefoged og kirkeværge Friederich Heysel II (1800–1867) i
Genner (DDDfolk).

Den 1. december 1817, kun fem kilometer i fugleflugt sydøst for Anes fødeby, kom-
mer Anes kommende mand Jes Petersen Marcorsen til verden i landsbyen Genner i Øster
Løgum Sogn. Han er søn af gårdmand Peter Jessen Marcorsen (1786–1865) og dennes hu-
stru Anna Nisdatter Schmidt (1790–1844) fra Smedegaard i Genner (KM Øster Løgum).

Jes er det førstefødte barn af i alt fire søskende. I 1823 kommer lillebroren Nis til
verdenen, og i 1826 bliver Jes storebror til Anna Maria. Hun dør dog allerede i 1833, kun
seks år gammel. Lige så tragisk går det for Jes’ anden lillebror Peter der kun overlever
de første tre måneder fra marts til juni 1828. Fra 1833 står altså Jes og Nis tilbage som
de eneste overlevende børn (KM Øster Løgum).

Den 23. november 1848 bliver Ane og Jes gift. I 1850 får de sønnen Peter, og i 1853
datteren Anna, begge født i Genner (KM Øster Løgum). I folketællingen 1860 bor den
lille familie – hvis slægtsnavn i kilden er angivet forkert som “Marcussen” – på Jes’
slægtsgård i Genner hvor de driver gården for Jes’ fader. Jes’ lillebror Nis bor også på
gården hvor han tjener for faderen, og hertil har gården to tjenestepiger (FT 1860 Øster
Løgum).

Ane og Jes er altså givetvis flyttet sammen på Jes’ slægtsgård umiddelbart i forlæn-
gelse af deres ægteskab i 1848. Folketællingen 1855 er tilsyneladende ikke bevaret fra
Øster Løgum Sogn, hvilken ellers kunne have bekræftet denne tese. Som ældste søn har
Jes netop stået til at arve slægtsgården, og han står da også som den næste ejer af går-
den efter faderen (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 259–260). Jes har altså aldrig haft nogen
grund til at fraflytte gården fordi han har stået først i køen til at arve den.

Ane Poulsen fødtes på gården der i Kiers atlas har nummer 28A, og hun og Jes bor
senere sammen på gården 46B (ibid., s. 216, 259–260). På kortet figur 25 har jeg ved
hjælp af Kiers kort nøjagtigt lokaliseret den gård i det nordvestlige Genner som Ane og
Jes har boet sammen på, vistnok fra 1848.
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Figur 25: Ane og Jes’ gård i Genner. Jernbanen der går nord om gården, er først indviet
i 1901 (Schultz Hansen 2009, s. 180). Baggrundskort: PMbl.

Ane og Jes lever, så vidt kilderne vidner om, resten af deres liv på denne gård. Ane
dør som aftægtskone den 24. januar 1902, 91 år gammel. Jes når kun at være enkemand
i knap fire år: Den 29. oktober 1905 dør han som aftægtsmand næsten 88 år gammel
(KM Øster Løgum; Bireg.Ø.Løgum). At leve på aægt betyder at en gårds nye ejer “er
forpligtet til at stille fri bolig og forplejning m.m. til rådighed for den tidligere ejer, ofte
den nye ejers forældre” (DDO, aftægt).

Nøjagtig denne ordning må være sat i værk hos Jes og Ane: Deres søn Peter har altså
ikke ventet til sin fars død før han overtog gården, han har formelt overtaget gården på
et tidspunkt før forældrenes død hvorfor begge forældre mod slutningen af deres liv har
levet på aftægt hos sønnen.

Med Jes og Ane i slægtstræets centrum tegnes et billede af en meget stedfast gård-
mandsslægt der har boet i henholdsvis Genner eller Hovslund, begge Øster Løgum Sogn,
i flere generationer. Jes har, så vidt jeg har kunnet se af de tilgængelige kilder, aldrig
boet andre steder end på sin fødegård, og Ane flytter kun ganske få kilometer væk fra
sin: Hun er født i Hovslund, men som det typisk endte for gårdmandsdøtre, har hun
giftet sig med en kommende gårdmand i sognet og flyttet ind på hans gård. Således har
hun opretholdt sit standsmæssige tilhørsforhold.
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Både Jes og Ane har altså levet et helt traditionelt gårdmandsliv hvor de aldrig har
brudt med deres egen stand eller flyttet væk fra deres lokalområde.

7.2 Oversigt over Ane og Jes’ repertoire

Da Tang Kristensen møder Ane og Jes i 1894 har de været et aldrende ægtepar: Ane har
været tæt på de 84 år, og Jes var knap 77 år. Fortællesituationen og Tang Kristensens
problemer med at skrive deres fortællinger ned aner man i feltoptegnelserne.

Sammen fortæller de 10 sagn og 1 vers der er trykt i Tang Kristensens feltnoter (DFS
1929/016) på side 6848a til 6849b. I appendikset har jeg gengivet materialet med koderne
APM1 til APM11. Flere gange i dagbøgerne har Tang Kristensen med blyant (senere?)
indført initialerne på fortælleren – “J.M.” eller “A.P.” – oven i sagnene for på den måde
at holde styr på hvem der fortalte hvad (således APM6, 8-11). Et eksempel på dette ses
på figur 35 på side 233.

At det ikke har været så nemt endda, ses af sagnet APM9 der både i dagbøgerne
og i den trykte version (Tang Kristensen 1900–1905, 1: nr. 1352) tilskrives Ane alene.
Sagnet indeholder dog ordlyden: “Som Hyrdedrenge gik vi i Ly der | i den Hulning.”
(APM9). Hvor Ane sagtens kunne have fortalt det meste af sagnet, er det næppe hende
der fortæller om sin tid som hyrdedreng. Forklaringen er nok den simple at Jes på et
tidspunkt bryder ind i Anes fortælling med denne erindring fra sin egen barndom i
Genner, og at Ane og Jes dermed fortæller sagnet i fællesskab.

Sagnet vil jeg vende tilbage til nedenfor, men fortælleomstændighederne, som Ane
og Jes her befinder sig i, bringer os tilbage til Linda Déghs observation af genren sagns
naturlige udgangspunkt i samtalen hvor afbrydelser, rettelser og tilføjelser fra alle til-
stedeværende er hyppige (Dégh 1965, s. 85–86, og 2001, s. 3). Ane og Jes supplerer i
høj grad hinanden, og undtagen de to første overleveringer, følger deres materiale i én
strøm hvor de tematiske link er meget tydelige: I APM3–5 læses om landskabets for-
andringer uden handlende karakterer, APM5–9 har stednavneforklaring som tematisk
fællesnævner, og APM9–11 knyttes sammen af et tema om ulve.

Figur 26 viser de fleste benævnte lokaliteter i Ane og Jes’ repertoire. Visse stednavne
kunne ikke lokaliseres med sikkerhed, navnlig Prøjsermosen i Lerskov ejerlav (DS, 6: s.
143) og “Jinges Grav” (APM9) som det ikke lykkedes mig at identificere uden for sagnet.
Begge lokaliteter er dog i Øster Løgum Sogn, og deres fravær påvirker altså ikke det
overordnede billede.
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Figur 26: Ane og Jes’ repertoire. Ane er født i Hovslund men flytter sammen med Jes på
dennes slægtsgård i Genner. Data: DigDag.dk og DS Online.

Stedligt fortæller de sagn med udgangspunkt i området omkring Anes fødegård Hovs-
lund, Jes’ og Anes gård i Genner og Øster Løgum by der som kirkeby danner admini-
strativt centrum for sognet.

Ane og Jes’ narrative landskab bekræfter altså hvordan de kommer af en slægt der i
flere generationer tilbage bærer præg af en stor lokalbundethed i Øster Løgum Sogns
centrale og østlige del. De har ikke selv boet og fået input fra andre steder i Slesvig (som
Christian C. Haugaard der flyttede til Åbenrå), ligesom de heller ikke har haft forældre
eller bedsteforældre der (som Christians mor) har kunnet fortælle dem sagn fra fjernere
egne.

Én gang bevæger Ane sig dog længere uden for sognet. Hendes første sagn handler
om en slåskamp som hun relativt upræcist lokaliserer til et sted “imellem æ Røde Kro og
Aabenraa” (APM1).1 Hertil foregår slåskampen mellem “æ Hovslundere” – altså folk der
som Ane kommer fra byen Hovslund – og “[æ] vesterboere” (AMP1). Hvem vesterboerne
mere præcist er, fremgår ikke tydeligt, og for Ane de vel bare nogle fremmede der ikke
tilhører inderkredsen i Hovslund.

1Når Ane forklarer at hovslunderne “kylte ham [ɔ: vesterboeren Stærke-Immer] | over i æ Podning”
(APM1), kan æ Podning i princippet forstås som et stednavn – et navn det i så tilfælde ikke er
lykkedes mig at genfinde uden for sagnet. Dog er der mere sandsynligt tale om en appellativ
beskrivelse, altså bestemt form af substantivet podning ‘levende hegn’ (Feilberg 1886–1914, 2: s. 856).
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Ane lader hovslunderne vinde slåskampen, og hun tager altså ganske vist ikke sted-
ligt, men derimod ideologisk udgangspunkt i sin egen fødeby Hovslund. I sagnet er der
dog ingen stednavneforklarende elementer. Herfra går hun over til at gengive et lille
vers.

7.3 Den lille visestump

Verset lyder i Tang Kristensens feltnoter som følger:

Ellekonerne de sagde til en Ungkarl
Og hør du Ungersvend og vil du it
med os i Awten[2] tal
saa skal inden æ Kok gal
en søl[v]skaftet Kniv lægg dit Hjært[3] i /Dval.\
Ved Hanebjæ[r]g de dandsede.
(APM2)

Når Ane på dette tidspunkt gengiver verset for Tang Kristensen, skal det måske sættes
i relation til den indsamlingsmetode Tang Kristensen benyttede. Bengt Holbek nævnte
hvordan Evald Tang Kristensen, i hvert fald efter 1871, var temmelig konsekvent i den
fremgangsmåde han indsamlede efter: Først spurgte han ind til viser, derefter eventyr,
så lokale sagn og til sidst hvad informanten ellers kunne meddele (Holbek 1987, s. 70;
se ovenfor s. 123 ff.).

Ane er da pludselig kommet i tanker om visen og har gengivet den for Tang Kristen-
sen, selvom hun først ikke havde husket andet end det indledende sagn om slåskampen.
Noget lignende ser vi i Christian C. Haugaards repertoire hvor et vers også er Chris-
tians anden meddelelse til Tang Kristensen (HAU2), den eneste af 38 enheder der ikke
kan genrebestemmes som et sagn.

Anes vers er i Danmarks gamle Folkeviser udgivet som en variant af en strofe fra vi-
setypen nr. 46 Elvehøj (DgF, 10: s. 43). Visens ældste overlevering er fra Langebeks Fo-
liohåndskrift, Nks. 485a, 2o, fra omkring 1600–1610 (DgF, 12: s. 332) udgivet af Svend
Grundtvig (DgF, 2: nr. 46Ba, v. 10). En lokalisering til Sønderjylland optræder ikke i no-
gen versioner af visen selv, og Anes ovenfor citerede vers tager sig noget anderledes ud
end den ældste version af visen:

2Awten > ‘w’ læses usikkert. Jf. den trykte version (Tang Kristensen 1928–1939, 2: nr. A 61).
3Hjært > ‘Hj’ er stærkt tilrettet og svært at læse.
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“Hør du, skønnen ungersuend,
vilt du icke medt oss thalle:
da skal suerdt och huasse kniff
legge thit hiertte y dualle.”
(DgF, 2: s. 108)

Versets forbindelse til lokaliteten Hanebjerg i Øster Løgum Sogn er først overleveret i
1808 i den prosaiske tradition omkring verset som Peter Kier gengiver i sin tysksprogede
indberetning til Oldsagskommissionen (Kier 1995 [1808–1812], s. 262). Hertil har Kier
også gengivet verset i den kun sporadisk udgivne sognebeskrivelse (vistnok Østerlygum
Menigheds Annaler) som Tang Kristensen har afskrevet i uddrag og trykt sagn efter
(Tang Kristensen 1928–1939, 2: nr. A 61; se også DgF, 4: s. 833).

Kiers version af traditionen fra 1808-indberetningen er udgivet flere gange: Alle-
rede i 1812 var traditionen at læse i den danske oversættelse af Kiers indberetning i
Antiqvariske Annaler ved Rasmus Nyerup (1812, s. 332), og med henvisning til denne
oversættelse har Just Mathias Thiele (1843, 2: s. 214–215) trykt en revideret version af
traditionen, og denne har endelig Karl Müllenhoff (1845, s. 341) udgivet i sit værk i en
fri oversættelse tilbage til tysk.

I den oprindelige indberetning fra 1808 gengiver Kier verset i tilnærmet dialekt:

Aa høer do Ungersvenn aa vil do int,
Mæ vos é Jauten taël;
Saa skal inden Kokgal di sølslavn Knyu,
Ret lig dint Hjaërt i Dvaël
(Kier 1995 [1808–1812], s. 262; kursiv skrift ophævet)

[Og hør du ungersvend, og vil du ikke,
Med os i aen tale;
Så skal inden hanen galer de sølvbeslåede knive,
Ret lægge dit hjerte i dvale.
(Min normalisering, jf. ibid.)]

Kiers kendskab til verset er ikke uvæsentligt. Som allerede nævnt ovenfor beskriver Kier
i Øster Løgum Sogns Annaler sin morbrors sindssyge og død. Denne morbror er Anes far
Mads, og i denne forbindelse skriver Peter Kier: “Jeg var inderlig bedrøvet over dette
Dødsfald, thi jeg elskede ham saare meget, og han var min Velgører og en ypperlig og
gudfrygtig Mand” (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 216).
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Peter Kier havde mistet sin mor i 1775 hvor han var lige knap fire år, og faderen dør i
1787 hvor Kier er femten år. Kiers morbror, der samtidig er Anes far, har altså hjulpet sin
unge nevø, og Kier har altså ikke kun stået i slægtskab med Ane, han har også haft et tæt
forhold til familien Poulsen. Ane må som ung mange gange have mødt den voksne Peter
Kier der dør i 1834 efter at have været Øster Løgum Sogns præst siden 1802 (Hejselbjerg
Paulsen 1941, s. 173, 212).

Peter Kier overtager ikke selv sin fædrene gård – han blev jo netop præst – men det
gør derimod hans få år yngre bror, Hans Hansen Kier (1773–1824), og efter ham dennes
søn, Hans Kier (1803–1862). Herefter bliver blodsrelationen til Anes familie atter be-
kræftet: Sidstnævnte Hans Kier får nemlig ingen børn, så gården arves af Hans Poulsen
(1841–1882), søn af Anes storebror, Nis Poulsen (ibid., s. 212, 216). Et overblik over nogle
af disse slægtsrelationer kan fås i figur 27 på side 213.

I det lokalsamfund som Øster Løgum Sogn udgør, står gårdmandsslægterne i relation
til hinanden på kryds og tværs. Gårdmandsdøtrene gifter sig med de lokale gårdmands-
sønner, og jord bliver solgt og købt eller går i arv mellem familierne. I en efterskrivelse
til sin oprindelige indberetning til Oldsagskomissionen skriver Peter Kier i 1909 at han
kender verset fra sin barndom (Kier 1995 [1808–1812], s. 282–283). Dette er sikkert også
tilfældet for Anes vedkommende. Det lille vers er del af en tradition disse gårdmands-
familier har kendt, og som de har lokaliseret til den jord de selv ejer og dyrker.

Modsat Ane knytter Kier en prosaisk tradition til verset, et egentligt sagn om hvordan
denne ungersvend til sidst frelstes fordi hanen galede inde i højen. På grund af denne
hændelse får højen sit navn: “So erhielt der Hügel den Namen Hanebjerg” (ibid., s. 262).
Hanebjerg kan uproblematisk lokaliseres (se figur 28), blandt andet er navnet optegnet
i Kiers Atlas (Kier 1987, s. 97, 99) og på sitet Fund og Fortidsminder (FoF, fredningsnr.
390938). Kier ved hvad han snakker om, for han er nemlig født på den gård, 26B, der
ejer jorden hvorpå Hanebjerg ligger (Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 211–212).

Stednavnet står i øvrigt i relation til navnet Kokkehave (DS, s. 134) der ligger lige
sydvest for den markante gravhøj. Sidstnævnte stednavn er dog kun overleveres hos
Kier (1987, s. 97).

Når verset stedfæstes til Hanebjerg, er det med tanke på den galende hane (“æ Kok
gal”, i Anes version). På sønderjysk har man i slutningen af det 19. århundrede dog ikke
almindeligvis benyttet sig af substantivet hane, men i stedet har man sagt kok (Feilberg
1886–1914, 2: s. 247 ff.). Om Ane faktisk lægger mærke til denne oplagte kobling af
stednavn og vers, er da faktisk lidt usikkert: Intet sådan fremgår jo af verset i Tang
Kristensens feltnoter. Men hvilken betydning tillægger Ane verset i øvrigt?
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7.3 Den lille visestump

Figur 27: Anes slægt. Kilde: Hejselbjerg Paulsen 1941 og KM Øster Løgum.
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Figur 28: Hanebjerg og Anes fødegård i Hovslund (tysk: Haberslund). Baggrundskort:
PMbl.

Substantivet bjerg der udgør efterleddet i stednavnet Hanebjerg, havde stadig i det
19. århundrede i den østlige sønderjyske dialekt bevaret sin ældre betydning: ‘jævnt
stigende forhøjning, bakke’ (JO, 1bjerg,1.1). Ellefolket bor netop ofte i sådanne bjerge, og
med denne betydning af bjerg in mente, forstår vi også den ældre betydning af udtrykket
at blive bjergtaget: Når overnaturlige væsner ‘lokke[r] (et menneske), især ved elskov,
til sig ind i et bjerg’ (ODS, bjergtage).

Motivet er udbredt i Norden: Havde det lykkedes ellepigerne at lokke ungkarlen ind
i højen, ville han næppe være sluppet derfra uden mén: Bjergtagne vender som oftest
tilbage – hvis de overhovedet vender tilbage! – og er blevet ‘underlige’ og/eller svært
kendelige for deres nærmeste (Feilberg 1910, s. 55–56). Ellefolkets tilnærmelser til men-
nesker er altså entydigt en trussel.

Ellepigers forsøg på at lokke unge mænd (eller omvendt: ellekarle der lokker unge pi-
ger), indeholder ofte erotiske motiver (Granberg 1935, s. 243–254), og sagnene er ifølge
Else Marie Kofod et billede på landbosamfundets seksualmoral: Unge mennesker bør
forblive kyske før ægteskab, og forlovede eller gifte folk må ikke være sin (kommende)
ægtefælle utro (Kofod 2010, s. 76–81). Men en egentlig bjergtagning med seksuelle mo-
tiver giver Ane jo ikke udtryk for. I verset forsøger ellepigerne med sang og dans tilsy-
neladende blot at lokke den unge mand til at tale med sig.
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Ellepigerne giver dog udtryk for en løsningsmodel for den trussel de udgør: “saa skal
inden æ Kok gal”. Feilberg redegør for den folketro at “når kokken galer, må spøgelser i
grav og hekseri bliver magtesløst” (Feilberg 1886–1914, 2: s. 248; spatial skrift ophævet).
Hekseriet i verset er ellepigerne der lokker den unge mand til sig, og i den prosaiske
tradition der følger Kiers version af verset, bliver karlen netop frelst fordi en hane galer
inde i bjerget (Kier 1995 [1808–1812], s. 262).

I mange sagn om bjergtagne mennesker bekæmper man ellers fortryllelsen ved kris-
ten symbolik: Ved at udtale Herrens navn, ved at slå kors eller ved at ringe med kirke-
klokken (Feilberg 1910, s. 58–61). Årsagen til hanens magt over fortryllelsen, er egentlig
ikke helt klar. Måske er der slet ikke tale om at hanens galen har en direkte magisk
magt over ellefolkene. Derimod bebuder hanegalen morgengryets komme: Ellepigerne
har kun magt om natten, men når solen står op må de vende tilbage.

Men her går jeg måske for langt i min analyse, for i Anes vers fremgår det jo ikke
om den unge mand egentlig frelses, som det var tilfældet i Kiers version af sagnet. Hun
knytter som nævnt heller ikke entydigt hanens galen til stednavnet Hanebjerg, og hun
udtaler sig heller ikke om ellepigernes nærmere hensigt med at lokke manden til at tale
med sig. Hendes vers tager sig mere ud som et fragment af en længere tradition som
hun husker dårligt, og hvis betydning hun ikke rigtig har taget stilling til.

7.4 Beskrivelser af landskabets forandringer

De tre sagn APM3–5 vil jeg her analysere samlet. Ane står noteret som fortælleren af
alle sagnene, både i feltnoterne og i de udgivne versioner hvor Tang Kristensen har valgt
at splitte sagnene op, dog alle inden for Danske sagns bind tre (Tang Kristensen 1892–
1901, 3: hhv. nr. 2029, 2031 og 1865).

Sagnene er meget kortfattede, men Tang Kristensen har i feltnoterne alligevel sat
en kort vandret streg mellem hvert af dem for dermed at holde dem adskilte som tre
enheder. Disse tre enheder holder jeg her adskilt ved linjeskifte:

Naar en Brud skulde fra Gjenner | og til Løjm[4] skulde der Karle | ud at
hugge Grene af æ Træer || for ellers vilde de tage æ Krone | af hendes Hoved.
Nordskov skulde have ligget nede | ved Løgum Mose og der er nogle | Agre
hvor Bjælkerne til Kirken | skal have groet. Noget norden for. | og naar vi
grov Tørv der fandt vi | ogsaa noget Træ i Mosen.

4Løjm > Over ‘m’ ses en halvbue der kunne indikere et ‘u’ således at der faktisk stod ‘Løjum’. Ordet må
være en udtalenær gengivelse af stednavnet Løgum.
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Der gaar saaden en dyb Gruu helt[5] | oppe fra Mosen af. Prøjsermosen | og
ned til Havet og de siger at | Kalø er skyllet ud fra den og | har lagt sig der.
Denne Gruu kaldes | ogsaa derfor Kallesdal.

(APM3–5)

De fleste stednavne kan uproblematisk lokaliseres ved hjælp af arkiverne hos Afdeling
for Navneforskning og Peter Kiers kortværk (Kier 1987). Stednavnet “Løgum Mose” gen-
findes til gengæld ikke uden for sagnet. Ser vi på udtaleforholdene er det dog rimeligt
at antage at “Løgum Mose” simpelthen er en omtydet form af Løvermose der ligger nord
for Øster Løgum by og Nordskov (se kortet figur 29).
Løvermose udtales [HlØUE H¬mo;s], og Løgum udtales [¬½óJ;m] (DS, 6: s. 94, 151). På grund

af udtaleligheden mellem Løgum og forleddet i Løvermose, altså når /m/ fra -mose træk-
kes over i forleddet, kan en sådan stednavneomdannelse sagtens være foregået. En for-
melt sekundær navnedannelse som *Løgummose virker da også helt rimelig for en mose
så tæt på byen Øster Løgum. Måske har Ane altid kaldt mosen sådan, om end det er
mere sandsynligt at formen skyldes den ikke lokalkendte Tang Kristensen der i farten
har skriftnormaliseret stednavnet som han hørte det.

Alle tre sagn er kendetegnet ved ikke at have nogen egentlig handling, hvilket får dem
til at fremstå narrativløse og postulerende. Deres formmæssige udtryk passer på den
slags meddelelser von Sydow benævnte som Chroniknotizen (von Sydow 1948 [1934],
s. 74) og senere som diter (von Sydow 1937).

Anes første beskrivelse af tidligere skov mellem Genner og Øster Løgum indeholder
et motiv der genkendes hos Christian C. Haugaard. Som den indledende orientering i
sagnet HAU13 (ovenfor s. 148 ff.) konstaterer Christian nemlig:

Der har været bevogset med Skov i | Nørre-Jarup og saa skulde der være
et | Bryllup og saa gaa to Karle i Forvej|en og hugge Træ ned for Bruden at |
det skulde ikke tage Kronen af hende.
(HAU13)

Det geografiske perspektiv er forskelligt sagnene imellem. Christian er født og opvokset
i Nørre Hjarup i Øster Løgum Sogns nordvestlige hjørne, og Ane bor som voksen sam-
men med Jes i Genner i sognets østlige del. Brudefølgets vej til Øster Løgum Kirke tager
altså i begge tilfælde udgangspunkt i sagnfortællernes eget geografiske perspektiv.

5helt > ‘h’ er tilrettet.
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En anden forskel er at Christian benytter motivet om den tidligere skov og de to karle
der gik i forvejen og huggede grene ned, som orientering i det længere, narrativt ud-
viklede sagn om et voldsomt trekantsdrama mellem bruden, hendes brudgom og karlen
Tagefel. I Anes sagn er bemærkningen om skovens tidligere eksistens derimod hele sag-
nets pointe hvorefter hun går videre til at tale om et andet sted hvor der på tilsvarende
vis voksede skov engang. Modsat Christians dramatiske fortælling peger Ane med sit
sagn primært på at landskabet har forandret sig i tidens løb.

Figur 29: Stednavnene nævnt i de tre sagn samt Anes fødegård i Hovslund (tysk:Habers-
lund) og Ane og Jes’ gård i Genner. De sorte linjer markerer sognegrænserne.
Baggrundskort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

Går vi videre til Anes næste skovsagn indeholder det et uudtalt stedfæste i form af et
indirekte stednavneforklarende element: Nordskov er navnet på et areal der ligger nord
for Øster Løgum, men som det fremgår på kortet i figur 29, er der ingen træer på stedet.
Med andre ord er der et misforhold mellem stednavnet med efterleddet skov og det træ-
løse landskab som stednavnet denoterer. Herefter konstaterer Ane at der findes nogle
andre agre nord for “hvor Bjælkerne til Kirken | skal have groet”. Her er det underfor-
stået at der på disse agre også var skov engang, og træet fra skoven stedfæster Ane til
Øster Løgum Kirke.

Ane benytter sig af en traditionsdominant: Hos Tang Kristensen finder vi flere ek-
sempler på sagn hvor træet som sognets kirke eller en gård er bygget af, siges at være
fældet på et sted hvor der ikke længere er skov (fx Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr.
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1955, 1970, 1982). I det hele taget er sagn om forsvundet skov hyppigt forekomne i Tang
Kristensens udgivelser (Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 1927–2034, og Tang Kristen-
sen 1928–1939, 3: nr. 1227–1267).

Mange gange stedfæstes disse beskrivelser yderligere til skovløse marker der bærer
navne med efterleddet -skov eller -lund. Sådanne navne indikerer jo netop at der på det
ellers træløse areal engang må have været en skov (jf. Danielsen 2017b, s. 72–74).

Anes efterfølgende sagn om tilblivelsen af Kalvø og Kallesdal (se figur 30) handler også
om ændringer i landskabet. I sagnet taler Ane dog ikke om menneskeskabte ændringer,
som skovrydning er et eksempel på, men derimod om tilblivelsen af selve jordoverfladen
i en meget fjern fortid. Anes sagn citeres i Jysk Ordbog som eksempel på substantivet
grue benyttet i en sydøstjysk betydning om en ‘dyb, snæver dal’ (JO, 1grue,2). En sådan
dal er netop Kallesdal.

I sagnet forklarer hun både oprindelsen til Kallesdal og øen Kalvø (“Kalø”), der ligger i
Genner Bugt (se figur 29 og 30), på samme tid: Den jord øen består af, skulle være skyllet
ud fra fastlandet og har da efterladt en dal. På skyggekortet i figur 30 kan man egentlig
godt fornemme hvordan forestillingen kunne opstå: Kallesdal er tydelig på kortet, og
dalens udmunding i Genner Bugt kunne netop ligne at Kalvø simpelthen var udskyllet
fra den, netop som Ane beskriver.

I forlængelse af Christian C. Haugaards tendens til at benytte personnavne i tydnin-
gerne af stednavne når han stedfæster sine sagn, er det interessant at Ane her viser
kendskab til hvordan stednavne kan stå i relation til hinanden. I stednavneforskerens
terminologi ville man tale om et formelt sekundært navn når et stednavn er dannet med
udgangspunkt i et allerede eksisterende stednavn (V. Christensen og Kousgård Søren-
sen 1972, s. 230), eksempelvis når kroen der lå i landsbyen Genner kaldtes for Genner
Kro (DS, 6: s. 95).

Beslægtet med dette fænomen knytter Ane altså stednavneneKalvø og Kallesdal sam-
men fordi hun ser et slægtskab mellem første led i begge stednavne, og hun indikerer at
Kallesdal da er sekundært til Kalvø. Dette pointerer Ane uden at tage stilling til hvilken
semantisk betydning der i øvrigt skulle ligge i disse første led. Som Christian gør Ane i
sit stedfæste brug af det paradoks at mens hun på den ene side tyder stednavnetKalledal,
og dermed viser hvordan stednavnet indeholder betydning der rækker ud over navnets
denotatum, lader hun på den anden side bare stednavnet Kalvø være et betydningsløst
proprium der netop bare peger på sit denotatum: Øen i Genner Bugt.

I Anes sagn er der jo ingen handlende karakterer – hverken menneskelige eller over-
naturlige – der kan bære navne der minder om stednavnene, det er i stedet landskabet
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selv der er sagnets ‘hovedperson’, og det er derfor to lokaliteters navne som Ane sætter
i relation til hinanden.

Figur 30: På skyggekortet ses Kallesdal tydeligt løbe fra kortets nederste venstre hjørne
mod Genner Bugt i øst med Kalvø. Dalen danner grænse mellem Øster Løgum
Sogn i nord og Løjt Sogn i syd. Baggrundskort: Danmarks Højdemodel/Terræn
skyggekort fra kortforsyningen.dk og PMbl.

Anes interesse i disse beskrivelser af landskabets foranderlighed må forstås inden for
rammerne af de store landbrugsreformer der skete i Slesvig (og Kongeriget) i det 19.
århundrede. Moderniseringen af landbruget i Slesvig begyndte i 1830’erne, men særligt
i perioden cirka 1864–1914 intensiveredes det (Schultz Hansen 1994, 99 ff.). Gårdmands-
standen organiserede sig blandt andet i landboforeninger hvor man diskuterede og op-
lyste hinanden om de nyeste videnskabelige resultater inden for jorddyrkning (ibid.,
s. 47–51).

Eksempelvis blev vekselbruget sat i værk, altså når man år for år veksler mellem
hvilke afgrøder der dyrkes på en mark for at udnytte jorden bedst, og man gjorde sig
erfaringer med mergling og kunstgødning (ibid., s. 136–137, 139–141). Ane levede mel-
lem 1810 til 1902, og hun har som gårdmandsdatter og senere gårdmandskone deltaget
i denne effektivisering af landbruget lige fra begyndelsen. Effektiviseringen medførte
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netop store forandringer i landskabet hvor man kultiverede heder, drænede moser og
kær og opfyldte vandhuller (Schultz Hansen 1994, s. 12).

En anden forandring Ane har oplevet, er den jernbane der blev indviet i 1864, og som
skærer gennem Øster Løgum Sogn (Schultz Hansen 2009, s. 180) hvilket var årsagen til
oprettelsen af Hovslund Station – den nuværende Hovslund Stationsby – sydvest for den
egentlige landsby Hovslund hvor Ane er født. Denne bane og Hovslund Station ses helt
til venstre på kortet i figur 29 (“Bhf. [ɔ: Bahnho] Haberslund”). Åbenrå-Løgumkloster-
kredsbanen, der på de preussiske målebordsblade går tæt nord om Ane og Jes’ gård (se
figur 25 og 29), blev dog først indviet i 1901 (ibid., s. 180).

Men man har ikke bare forandret landskabet, man har også interesseret sig for jordens
bonitet, altså ‘jords kvalitet og egnethed til dyrkning’ (DDO, bonitet). Her er viden om
jordens beskaffenhed i fortiden af stor interesse, og når Ane har oplysninger på rede
hånd om tidligere skov, er det sandsynligvis noget der er blevet talt om i hendes hjem,
både på fødegården i Hovslund og på hendes og Jes’ gård i Genner.

Man har da med interesse konstateret når man under tørvegravning har fundet træ
som Ane netop husker det er sket, fordi dette fund vidner om tidligere skovvækst på de
omkringliggende marker. Hertil må træ fundet under tørvegravningen have haft en vis
værdi i de træløse egne af Øster Løgum Sogn hvor Ane har levet.

Blandt andet flækkede man det såkaldte mosetræ for at lave lyspinde (Feilberg 1886–
1914, 2: s. 616) der kunne give lidt lys til indendørsarbejdet i de mørke vinteraftener,
ligesom de kunne bruges til at tænde piberne med. Tang Kristensen forklarer således
i forbindelse med sine erindringer fra barndommen i Brandstrup Sogn syd for Viborg
hvordan man lavede lysesplinde (ɔ: lyspinde) af fyrretræ som fandtes i moserne under
tørvegravning (Tang Kristensen 1923–1928, 1: s. 117).

Til slut er det igen relevant at kigge på Anes fætter, præsten Peter Kier, og hans
kun sporadisk udgivne værk Østerlygum Menigheds Annaler. Herfra har Tang Kristen-
sen trykt følgende:

Skove strakte sig næsten over hele sognet, som sagn endnu beviser. Et sagn
beretter, at mellem Gjenner og Løgum var så tyk en skov, at karle måtte ud
at afhugge grene, når en brud fra Gjenner skulde til Løgum kirke. Et andet
sagn siger, at bjælkerne til kirken er hugne på Nordskov, som er nogle agre
nord fra Løgum.
(Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 2030)

Ligheden mellem denne beskrivelse hos Kier og Anes to første narrativløse sagn om
tidligere skov (APM3–4) er slående.
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Man får på fornemmelsen at oplysninger om tidligere skov og andre landskabsmæs-
sige forhold har være diskuteret med interesse blandt gårdmændene når de eksempelvis
mødtes i landbrugsforeningen eller besøgte hinanden. Anes interesse i disse korte, nar-
rativløse overleveringer må derfor søges i gårdmandsstandens generelle interesse for
den jord som de gennem det 19. århundrede lærte at dyrke så effektivt som muligt med
en markant forøgelse af deres velstand til følge.

7.5 Den trofaste hund

Jes Marcorsen tager nu over og fortæller et sagn der tager afsæt i det faktum at “Lande-
vejen gaar over Kallesdal” (APM6). Jes er utvivlsomt kommet i tanker om sin fortælling
i forlængelse af Anes sagn om tilblivelsen af Kallesdal. At Jes er fortælleren, fremgår
både af feltnoterne hvor Tang Kristensen har skrevet “J.M.” med større bogstaver oven
i sagnet (DFS 1929/016, s. 6848b), og i den udgivne version hvor sagnet alene tilskrives
Jes (Tang Kristensen 1892–1901, 4: nr. 1344). I feltnoterne lyder sagnet som følger:

Landevejen gaar over Kallesdal. | I ældre Tid var her ingen Bro, men | et
Vadested hvor de kunde kjøre | over, men til visse Tider var | meget Vand
– Det kaldes Gjenner | Hule og der var Skarns Folk den | Tid. En Rejsende
havde en Hund | med sig og han maatte flygte fra | Vogn, men de fik fat paa
ham, | og slog ham ihjel. Hunden holdt | sig til sin Herre. De begravede |
ham oppe sydøst for Møllen paa | et Sted de kalder Hundhøj og der | kunde
de ikke faa den Hund jaget | fra, den blev siddende hvor dens || Herre var
begravet og saa fik Stedet | det Navn.
(APM6)

Hvor lokaliseringen afKallesdal ogGenner Hule er uproblematisk (se figur 31), er “Hund-
høj” sværere at lokalisere. I Øster Løgum Sogn er intet sådan navn registreret, og der
kan i henhold til de øvrige lokaliteter i sagnet ikke være tale om det Hundsbjerg der
ligger i Hovslund Ejerlav (DS, 6: s. 133). Sandsynligvis sigter Jes til en lokalitet i Løjt
Sogn. Dette sogn bevæger den rejsende sig netop ind i ved at krydse Kallesdal når han
kommer fra nord.

Fra Løjt Sogn findes dog ikke mindre end fire navne samlet under opslaget Hundehøj
i Danmarks Stednavne i form af udtaleformerne [Æ Hsdo;E HhuÙhcJ] (ɔ: *Den Store Hunde-
høj), [HìsdE HhuÙhcJ] (ɔ: *Øster Hundehøj), [HvÆsdE HhuÙhcJ] (ɔ: *Vester Hundehøj) og slet og
ret [huÙhcJ.] (ɔ: Hundehøj) (DS, 6: s. 214).
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Figur 31: Kallesdal markerer sognegrænsen (den sorte linje) mellem Øster Løgum Sogn
i nord og Løjt Sogn i syd. Baggrundskort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

På det medfølgende kort til den oprindelige fonetiske optegnelse (I u.å.) er disse fire
navne med numrene 78–81 lokaliseret i en række fra vest til øst i det nordlige Løjt Sogn
(se figur 31). Lokaliteterne stemmer dog kun delvist overens med Jes’ beskrivelse af en
høj “oppe sydøst for Møllen” (vel den Runde Mølle der er påtegnet kortet i figur 31 som
‘Runde M.’), men lokaliseringen kan jeg ikke komme nærmere.

Jes’ sagn er mere narrativt udviklet end Anes foregående beretninger. I sagnet er der
nemlig flere karakterer der bærer handlingen frem: En rejsende er på vej over vadestedet
i Kallesdal, men nogle skarnsfolk fanger og myrder ham efter hans flugtforsøg væk fra
vognen hvorefter de begraver ham i en høj. Hertil er der den rejsendes hund som bliver
ved sin ejers side, selv da han er blevet begravet i højen, og dette til trods for forsøg på
at jage den væk.

Når overfaldet sker ved vadestedet over bækken i Kallesdal, der oven i købet danner
sognegrænse mellem Øster Løgum og Løjt sogne, er det betydningsfuldt: På sådanne
liminale steder i landskabet er der farligt at færdes. Men selvom Jes inddrager dette
element, synes hverken stedet, den rejsende eller den fare han møder, at være sagnets
egentlige fokus.
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Jes giver nemlig ingen detaljer om hvem den rejsende var, eller hvilket ærinde han
havde – han er blot en tilfældig rejsende. Skarnsfolkenes nærmere hensigt med at slå
den rejsende ihjel specificerer Jes heller ikke. Faktisk nævner Jes slet ikke det indledende
angreb der må være underforstået i sagnet inden den rejsende forsøger at flygte fra
vognen. Substantivet skarnsfolk sigter bare til ‘slette, ondsindede ell[er] forbryderiske
personer’ (ODS, Skarnsfolk), og dette ord vidner altså ikke i sig selv om deres hensigter.

Den rejsende og skarnsfolkene er blot stereotype karakterer som Jes introducerer for
at skabe en ramme for den historie han egentlig ønsker at fortælle: Sagnet om en utrolig
trofast hund. Da den rejsende flygter fra sin vogn men alligevel bliver slået ihjel, følger
hunden trofast med (“Hunden holdt | sig til sin Herre”), og da skarnsfolkene begraver
ham i en høj, bliver hunden ved sin herres sidste hvilested selvom de prøver at jage den
derfra (“der | kunde de ikke faa den Hund jaget | fra, den blev siddende hvor dens || Herre
var begravet”). Hundens troskab mod sin herre er så bemærkelsesværdig at den siden
blev mindet i højens navn: “Hundhøj”.6

Som traditionsdominant optræder hunde ofte i sagn som farlige, overnaturlige og
dermed truende væsner. Eksempelvis optræder Djævlen gerne i skikkelse af en (sort)
hund (Woods 1959), hvilket også Djævlens håndlangere heksene kan finde på, og en
afdød person der i sit liv gjorde uret, kan gå igen som hund (Brøndegaard 1992, 2: s.
56–61). Jes fremstiller derimod hunden som trofast og god.

Temaet om trofaste husdyr inddrager Jes også i et andet sagn. I APM11 fortæller han
om en ulv der har huseret området og bidt i ungkvæget, men ulven bliver fanget fordi
en hoppe (et føløg) beskytter sit føl mod ulvens angreb ved at holde den nede med en
jernhælde. Selv da ulven begynder at gnave kødet af hoppens ben, er hoppen “saa Tro
mod sit | Føl” (APM11) at den holder ulven nede til om morgenen.

H.F. Feilberg skriver lidt om almuens forhold til sine husdyr i folkelivsskildringen
Fra Heden (1863) som han skrev om almuen i Valsbøl Sogn vest for Flensborg (på tysk
Wallsbüll der i dag ligger på den tyske side af grænsen). Som sognets præst havde Feil-
berg boet i Valsbøl i perioden 1859–1862 (Andersen og Kristensen 1980, s. 358) hvor han
havde gjort sine observationer.

Feilberg skriver: “Foruden Forældre og Sødskende er der imidlertid andre levende
Skabninger, der stærkt lægge Beslag paa Almuens Interesse og Kjærlighed, det er „æ
Ty”, Kreaturerne: Heste og Køer” (Feilberg 1863, s. 30). Bonden kunne ligefrem huske

6Motivet genkendes fra Edinburgh, Skotland, hvor den lille trofaste skye terrier Bobby er berømmet for
i 14 år at have siddet trofast ved sin ejers, John Greys, grav på Greyfriars kirkegård. Hunden Bobby
er sågar mindet med en statue over for indgangen til Greyfriars Kirk (Westwood og Kingshill 2011,
s. 246). Ligheden mellem sagnene må dog være tilfældig snarere end et resultat af en internationalt
udbredt traditionsdominant om trofaste hunde.
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og genkende kreaturer han havde set blot én enkelt gang for flere år siden, eksempelvis
på et marked, og han kunne skelne de enkelte dyr fra hinanden i et større husdyrehold
(Feilberg 1863, s. 30–31).

Vi må huske på at husdyrene har været en uundværlig del af gårdmandens hverdag, og
dyr og mennesker har stået i et gensidigt afhængighedsforhold. Hvilke og hvor mange
husdyr som Jes og Ane har været i besiddelse af på deres gård, er det ikke lykkedes
mig at finde informationer om, endsige om de havde en hund. Dog er det en rimelig
antagelse at de har haft et husdyrehold af en vis størrelse. Som minimum har de haft
heste som trækdyr og til andet arbejde.

Selvom vi ikke ved noget sikkert om Jes’ og Anes husdyrehold, kan sagnet om den
trofaste hund med stor rimelighed sættes i relation til disse forhold.

7.6 Fruepyt

Jes fortsætter i det stednavneforklarende spor fra forrige sagn. Denne gang forklarer
han oprindelsen til stednavnet æ Fruepøt – i DS under opslaget Fruepyt (DS, 6: s. 147) –
og også denne gang indeholder sagnet et møde med skarnsfolk. Over sagnet har Evald
Tang Kristensen i feltnoterne skrevet “Jes Markordsen, Gjenner”, og sagnet er ligeledes
udgivet med Jes som fortæller (Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 1736). I feltnoterne
lyder sagnet således:

En Frue kom kjørende og der kom | skarns Folk efter hende. Hun vilde |
kjøre fra dem, var i en Karet | og saa kom hun ud i Mose, flygted[e] | for
dem. Det hedder æ Fruepøt og | er imellem Gjenner og Løgum | sønden for
Vejen.
(APM7)

Tang Kristensens optegnelse af sagnet tager sig ud som flygtige notater med opbrudte
sætninger og manglende ord. Han har tydeligvis haft svært ved at følge med talestrøm-
men på dette tidspunkt. Fruepyt (“æ Fruepøt”) er navnet på en lavning der kan lokaliseres
ved hjælp af en indberetning (I 1925) og de fonetiske optegnelser (I 1931) med tilhørende
kort fra Øster Løgum Sogn i Afdeling for Navneforsknings arkiver (se kortet figur 32).

Læses sagnet i forlængelse af forrige overlevering, er det meget sandsynligt at overfal-
det igen sker ved Kallesdal. De geografiske omstændigheder taler for denne tese: Fruepyt
ligger kun omtrent en kilometer fra dalen, an på hvor i dalen Jes tænker overgangsstedet
er, og flugten har så ledt fruen vestpå ud i mosen.
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Figur 32: Den sorte linje i kortets nederste, højre hjørne markerer grænsen til Løjt Sogn.
Grænsen følger her Kallesdal hvor Jes sandsynligvis tænker at overfaldet på
fruen sker. Baggrundskort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

Sagnet indeholder en meget hyppigt overleveret traditionsdominant om druknede el-
ler forulykkede kvinder, typisk brude eller (jom)fruer, og gerne stedfæstet med et sted-
navneforklarende element hvor søen, åen, mosen eller lignende der bærer et navn på
Brud(e)- eller Fru(e)-, siges at være opkaldt efter begivenheden (fx af Klintberg 2010,
T117–118). Som allerede antydet i anden sammenhæng (ovenfor s. 54 ff.), har sagnty-
pen og de enkelte varianters hyppige stedfæstelse til stednavne været omdiskuteret i
begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag.

Især T.E. Karsten (1915, s. 39–44), Gunnar Ekholm (1935) og i nyere tid Mads Lide-
gaard (1999, s. 56–63) har foreslået at Brud(e)-navene og de tilhørende sagn er remini-
scenser af førkristne kultpraksisser hvor der ofredes unge kvinder, hvorimod Vilhelm
E.V. Wessman (1923) og Gunnar Knudsen (1935a) fandt det rimeligst at læse kerner af hi-
storiske begivenheder om forulykkede brude ind i stednavnene og de tilhørende sagn.
Det sidste er blev støttet af andre forskere, senest i 1996 af John Kousgård Sørensen
(1968–1996, 8: s. 379).

Disse spekulative diskurser om traditionernes fortidige ophav i enten førkristen kul-
tus eller historiske begivenheder vil jeg ikke gå videre med i min synkrone analyse af
sagnet. Sagnfortælleren Jes har næppe haft kvindeofringer i tankerne da han fortalte
sagnet, og det er umuligt at afgøre om traditionen skulle være et minde om virkelige
begivenheder i fortiden.
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Kvinden i Jes’ sagn er da heller ikke en ung pige eller en brud, men en frue af høj status,
jævnfør at hun kører i karet. I sagnet møder hun, som i foregående sagn, skarnsfolk.
Disse er også her stereotype karakterer uden andre hensigter end at være en trussel.
Skarnsfolkene kommer efter fruen så hun er nødt til at flygte ved at køre fra dem. Flugten
bringer hende på vildspor, og det uheldige udfald bliver at hun forvilder sig ud i mosen
der derefter får navnet æ Fruepøt. At fruen drukner i mosen, og at mosens navn er en
påmindelse om hændelsen, ligger dog kun underforstået i sagnet.

Den lokale tradition om denne nedstyrtede frue i Fruepyt har også Peter Kier været
inde på: I 1808 nævner han Fruens Pye (æ Frues Pyt) med et tilhørende sagn om en
dame der her skulle være nedstyrtet (Kier 1995 [1808–1812], s. 259, 273). I sin uudgivne
sognebeskrivelse er han inde på det samme (Ellekilde 1944–1948, 2: s. 29; Tang Kristen-
sen 1892–1901, 3: nr. 1737). Både Ane og Jes kender altså til flere af de lokale traditioner
som også Peter Kier i sin tid skrev ned.

Sagnet om fruen kan i forlængelse af forrige overlevering om den trofaste hund læses
som atter et eksempel på skarnsfolkenes hærgen i området omkring Kallesdal i fortiden.
Sagnet er endnu en case der bekræfter den fare man kan møde på dette liminale sted i
landskabet, idet Kallesdal med vadestedet over bækken Kallesbæk danner sognegrænse
mellem Løjt og Øster Løgum sogne. Hertil er det ukultiverede vildnis som mosen re-
præsenterer, også et farligt sted i landskabet.

7.7 E Vold og de desperate krigsfolk

Ane kommer nu i tanker om et andet forhold om landskabet i det sydlige Øster Løgum
Sogn. Hendes beskrivelse begrænser sig til to helsætninger i Tang Kristensens feltnoter:

E Vold blev opkastet én Nat. | af Krigsfolk. Den er imellem | Hetland og
Rolland.
(APM8)

Æ Vold (“E Vold”) lokaliserer Ane mellem “Hetland og Rolland”. Med “Hetland” mener
hun vistnok mosen Hæeland der i en indberetning til Stednavneudvalget fra 1912 er
stavet Heland, og som Anders Bjerrum i 1931 har noteret udtalt som [hÆdlaÙ] (DS,
6: s. 143) med en nøjagtig lokalisering på det tilhørende kort (I 1931).

Det andet stednavn er Roland der særligt er overleveret som forled i formelt sekun-
dære stednavne som Rolandsmose, Rolandshede og Rolandsbjærg (DS, 6: s. 143). Navnet
dækker over det moseområde der ligger omkring skellet mellem Øster Løgum, Ris og
Løjt sogne (se figur 33), så forleddet i Roland er substantivet rå ‘grænse, grænsemærke’
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Figur 33: Æ Volds placering på grænsen til Rise Sogn. De sorte linjer markerer sogne-
grænserne. Baggrundskort: PMbl. Andre data: DigDag.dk.

(DS, 6: s. 143), og navnet har altså i sit etymologiske udgangspunkt haft betydningen
“grænseland”. Som jeg kort var inde på tidligere (ovenfor s. 171 f.), er stednavnet i en
lokal tradition sat i forbindelse med sagnkongen Roland.

Når Ane nævner Æ Vold med denne lokalisering, kan der derfor kun være tale om
den ikke-fredede lokalitet der er registreret i Fund og Fortidsminder (FoF, lokalitetsnr.
220304-282) just syd for gården Lerskov lige nord for grænsen til Løjt Sogn (se figur
33). Stedet har måske oprindeligt været del af et større forsvarsanlæg fra jernalderen,
nærmere bestemt sidst i 200-tallet (Wulff Andersen 1990, s. 13).

Anes beskrivelse af stedet er utrolig kortfattet, og hun giver kun to oplysninger om
stedet ud over lokaliseringen: “E Vold blev opkastet én Nat”, og dette blev udført “af
Krigsfolk”. Motivet om at ruiner af anlæg i landskabet er udført på én nat kendes andre
steder fra, eksempelvis fra Samsø hvor Kanhave-kanalen fra vikingetiden i et sagn siges
at være gravet af svenskere om natten (Tang Kristensen 1892–1901, 3: nr. 2123), med
hvilket det vistnok underforstås at være foregået under svenskekrigene i 1600-tallet
(Danielsen 2017b, s. 66–67).

Motivet repræsenterer en ekstraordinær desperat handling fra krigsfolkenes side.
Men hvor sagnfortælleren fra Samsø sætter fjenden i rollen som den desperate part i
krigen, vidner Anes beskrivelse ikke om hvem der skulle have bygget Æ Vold andet
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end “Krigsfolk”. Hendes sagnnotat er en rent antikvarisk bemærkning hun pludselig er
kommet i tanker om, og der er således ikke nogen stærk ideologisk holdning af læse ind
i de to helsætninger.

Måske den liminale lokalitet på grænsen mellem Øster Løgum og Rise sogne spiller
en vis rolle i valget af lokalitet for krigen der underforstås i notatet. Hertil har krig og
krigsfolk generelt spillet en indirekte rolle i Anes liv i det politisk omtumlede Slesvig.
Hun har levet under både den Første Slesvigske Krig i 1848–1850 og den Anden Slesvig-
ske Krig i 1864.

Når jeg har sagnet med her, et det på grund af det uudtalte stedfæste der gemmer
sig i den underforståede tydning af det helt semantisk gennemsigtige stednavn Æ Vold
(ɔ: ‘Volden’) der er svært at afgrænse fra det tilsvarende appellative æ vold (ɔ: ‘volden’).
Noget lignende så vi ovenfor (s. 101 ff.) hvor Maren Fausbøl talte om Søndervolde og
Nørrevolde i Arrild Sogn. Således kan Ane både opfatte Æ Vold som et proprium (et
navn) og en appellativisk beskrivelse af et sted.

7.8 Jinges Grav og fruentimmeret Inge

Men ideen om at opkaste – altså ‘ved ophobning af jord, sten olgn. danne vold, skanse’
(ODS, opkaste,2.1) – leder Ane over til et sagn med mere narrativ substans om en hulning
i jorden der også engang er opkastet, denne gang i betydningen at ‘danne (grav, brønd,
grøft osv.) ved gravning’ (ODS, opkaste,2.2):

Der \va/er[7] en Hulning i Jorden her | oppe imellem Gjenner og Løgum
| paa nørre Side af Vejen der kal|des Ingers Grav. (Jingers). Den | Hulning
skulde være opkast for at | fange Ulve i. Der var en Vippe | og et Stykke
Kjød lagt paa den | yderste Ende. Et Fruen timmer | der hed Jing gik ud og
vilde tage | Kjødet og saa falder hun i Kulen. | Det huskes ikke om der Folk
kom | og drog hende op eller hun døde der. | Som Hyrdedrenge gik vi i Ly
der | i den Hulning. Nu er den jæv|net, der er bygget et Hus og en | Have
der, hvor Hullet var.
(APM9)

Ovenfor nævnte jeg, hvordan sagnet ikke kan være fortalt af Ane alene selvom det frem-
går sådan af både udgivelsen (Tang Kristensen 1900–1905, 1: nr. 1352) og det med blyant
tilføjede “A.P.” oven i sagnet i Tang Kristensens feltnoter (DFS 1929/016, s. 6849a): Ane

7\va/er > Altså har Tang Kristensen (delvist) rettet ‘er’ til ‘var’ ved tilføjelsen over linjen.
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har næppe været en hyrdedreng der gik i ly i hulningen. Jes må altså have været del
af fortællingen i en eller anden udstrækning. Enten har han på et tidspunkt taget over,
eller også har han suppleret Ane undervejs. I hvert fald må sagnet analyseres som et
fælles produkt af Ane og Jes.

I sagnet er Inge8 et fruentimmer. Dette substantiv betyder egentlig bare ‘kvinde’ men
benyttes oftest nedsættende i jyske dialekter (JO, fruentimmer). Igen fremstilles altså
en meget stereotyp karakter ligesom det var tilfældet med Jes’ tidligere benævnelser
af skarnsfolk ovenfor. Inge fremstilles også temmelig dyrisk, som en person styret af
sine primitive drifter: Hun falder i en ulvefælde fordi hun prøver at få fat på det stykke
kød der var lagt ud som madding til ulvene. Hvad der foranledigede hendes handling,
beretter Ane og Jes dog intet om.

Mennesker der opfører sig som Inge, har i Ane Og Jes’ samtid tilhørt den absolut lave-
ste del af samfundet, og Inge må være et billede på en person der intet ejer, eksempelvis
en omvandrende tiggerkone. Modsat Christian C. Haugaard der kommer fra kådner-
standen i Slesvig, er Ane og Jes fra gårdmandsstanden. Ægteparret har derfor ikke, som
Christian, haft et billede af at gårdmændenes velstand bygger på tilfældigt held kombi-
neret med morderiske og bedrageriske tendenser. Ægteparret har nok snarere betragtet
deres velstand i lyset af gårdmandsstandens liberale udsyn: Velstand er et velfortjent
produkt af hårdt arbejde og en god sans for at drive en virksomhed.

Dette udsyn har vækket genklang i den offentlige stillingtagen til fattigdom. I 1800-
tallet havde synet nemlig ændret sig i Slesvig, og hjælpen til de fattige tog ikke læn-
gere udgangspunkt i oplysningstidens humanisme men derimod i den liberale ideologi
(Schultz Hansen 2009, s. 56): “I udgangspunktet var enhver sin egen lykkes smed”, skri-
ver Hans Schultz Hansen (ibid.), og man skelnede mellem værdigt trængende der skulle
hjælpes, og uværdigt trængende “hvis fattigdom var selvforskyldt og havde rod i sæder-
nes almindelige forfald, som viste sig ved ubesindige giftermål mellem mindrebemidlede
unge, unødigt luksusforbrug f.eks. af kaffe og almindelig dovenskab” (ibid.).

Ane og Jes’ stereotype fremstilling af Inge viser deres manglende forståelse for de
fattigste i samfundet, samtidig med at gårdmandsparrets ideologiske syn på fattigdom-
mens rod har retfærdiggjort denne fremstilling af Inge: Fattigdom er i mange tilfælde
selvforskyldt, og Ane og Jes sympatiserer ikke med Inge men fremstiller hende derimod
som en naragtig karakter med dyriske drifter. Den svigtende erindring om Inges videre

8Kvindenavnet Inge har Ane og Jes udtalt hen ad *[jëN;] (se opslaget Jingtoager i Tinglev Sogn sydvest
for Åbenrå, DS, 5: s. 655, og JO, Inge). Denne jyske udtale af navnet er Tang Kristensen familiær
med, for han har normaliseret stednavnet til Ingers Grav og i parentes angivet en mere udtalenær
form: Jingers [Grav]. På et tidspunkt har han udstreget ‘r’ i begge former, og i den udgivne version
gengiver han stednavnet Jinges Grav (Tang Kristensen 1900–1905, 1: nr. 1352).

229



7 Ane og Jes

skæbne tager sig yderligere ud som ligegyldighed over for hende: “Det huskes ikke om
der [kom Folk] | og drog hende op eller hun døde der”. Inge ligger som hun har redt!

Sagnet afsluttes hvor det begyndte, nemlig med ægteparrets store interesse for land-
skabets forandringer: “Nu er den [ɔ: Jinges Grav] jæv|net, [og] der er bygget et Hus og
en | Have der, hvor Hullet var”.

7.9 En samtale om ulve, brændte huse og dialektord

Som jeg nævnte i forbindelse med Christian C. Haugaards sagn om ulven der tog et
spædbarn og slog det brutalt ihjel (s. 144 ff.), har ulven været udryddet i Danmark alle-
rede i begyndelsen af det 19. århundrede, men alligevel har ulven været en aktiv del af
det danske rurale samfunds sagntradition hvilket mange overleveringer i Tang Kristen-
sens udgivelser vidner om.

Som Ane og Jes sidder og fortæller for Tang Kristnesen i 1894, er ulve altså en trussel
der hører fortiden til: Deres forældres generation har måske set eller hørt ulve i deres
barndom, men Ane og Jes har næppe nogensinde selv set en levende ulv i Genner. Men
Øster Løgum Sogn har ifølge Jes været plaget af ulve i ældre tider, og inspireret af ul-
vegraven i just analyserede sagn, går han nu over til at fortælle om en ulv der skambed
og tog livet af en kalv der stod tøjret på hvad der nu er Jes og Anes’ egen toftebanke
(APM10).

Modsat Christian C. Haugaards ulvesagn (ovenfor s. 144 ff.) hvor ulven fremstilledes
som en trussel mod mennesker, peger Jes på den økonomiske trussel ulven udgjorde:
Ulven går efter kreaturerne! Hvad mere skræmmende er at ulven faktisk angreb kalven
til trods for at den stod tøjret nær ved huse (APM10). Ulven var altså ikke kun en trussel
der huserede når man bevægede sig ud i vildnisset eller på særligt farlige, liminale steder
i landskabet: Den dristede sig helt ind til dér hvor menneskene bor.

Med fokus på den økonomiske trussel ulven udgjorde, fortsætter Jes med at fortælle
Tang Kristensen om ulves hærgen i Øster Løgum Sogn:

Et Foløj[9] gik ude om Natten tæt | sønden for Brændhuse toft (en | Løkke+)
det hører til Hovslund. | Den havde en Jærnhelde paa b[e]gge | Forben, og
saa vilde den forbæjj | sit Føl (frelse Føl a skal nåk få | bæjj dæ) og den fik
den Helde | over Ha Ulvens Hals og holdt | den. Den var saa Tro mod sit
| Føl at den holdt og Ulven gna|vet Kjødet helt af Benene[10]. Der | fik de

9Læsningen er lidt usikker. Her er vel tale om en delvis dialektal gengivelse af substantivet ‘føløg’ som
der står i den trykte version (Tang Kristensen 1900–1905, 1: nr. 1329).

10Benene > ‘ene’ består af en lang, vandret streg.
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den\Ulven/ om Morgenen. | Sønden æ By havde den bidt et | Ungnød en
Nat og saa dræjet nor|den æ By og bidt et den sam|me Nat. Norden æ By
var paa | Krapolld.
Ved Vintertid en Aften vandret om | Aftenen over[11] Marken[12] fra Nørby
i | Løjt til Løgum og der var Sne paa | og haard Vinter. Lav han kom op
paa | Strygsbjærge da kom[m]er Ulv og begynder | at tude og kom Nære
nærmere. Ikke /glad\[13]
+ der var nok brændt et Hus.
(APM11)

Marken Brændhusto ligger lige syd for byen på den anden side af vejen fra Anes føde-
gård. Kragepold – udtalt [k9cbh0Íd] (DS, 6: s. 134) hvilket Tang Kristensens “Krapolld”
må sigte til – er navnet på et stykke land der ligger nordøst for Hovslund. Begge loka-
liteter ses på Kiers kort (Kier 1987, s. 91, og Hejselbjerg Paulsen 1941, s. 209). Jeg har
indført lokaliteterne på kortet i figur 34.

Lokaliteterne i den første del af sagnet synes altså mere relevante for Ane end for Jes,
og selvom enheden tilskrives Jes alene, er det meget sandsynligt at det i realiteten har
været dem begge to der har bidraget.

Figur 34: Brændhusto og Kragepold ved Hovslund. Baggrundskort: PMbl.

11over > ‘o’ har en ekstra streg der går under linjen så der næsten kunne læses ‘y’.
12over Marken > Over linjen mellem ordene er tilføjet noget, vistnok ‘all æ’, ‘M æ’ eller lignende. I

‘Marken’ er ‘en’ tilrettet.
13‘Ikke’ og ‘glad’ er skrevet under hinanden ved linjens udgang.
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Sagnet som det tager sig ud i feltnoterne, har Tang Kristensen nedskrevet med mange
rettelser og tilføjelser, og han har sikkert igen haft svært ved at følge med Anes og Jes’
talestrøm og afbrydelser af hinanden. Den første tilføjelse følger i forbindelse med be-
nævnelsen af stednavnet “Brændhuse toft”. Just efter stednavnet følger den parentetiske
bemærkning “en | Løkke”, hvorefter er indsat et hævet ‘x’. Tegnet peger ned til den note
der er indsat under sagnet: “der var nok brændt et Hus” (se figur 35 på side 233). Noten
er altså en forklaring på stednavnet Brændhusto (DS, 6: s. 130).

Noten er en selvstændig navneforklarende bemærkning, for der er intet i oplysningen
om det brændte hus der knytter den sammen med narrativen om ulven der skambider en
hoppe. I feltnoterne har Tang Kristensen faktisk adskilt bemærkningen fra det ovenstå-
ende med en kort vandret streg, nøjagtig som han skelner mellem folkloristiske enheder
generelt i feltnoterne (se figur 35).

Bemærkningen kan altså ikke kategoriseres som et stedfæste for sagnet. Noten ligner
til forveksling den slags narrativløse bemærkninger man læser i stednavneindberetnin-
gerne til Stednavneudvalget (se ovenfor s. 34 ff. og 52 ff.). For at forstå betydningen af
dette element, må vi altså forsøge at genskabe fortællesituationen så godt som vi kan,
på baggrund af feltnoterne og vores viden om Tang Kristensens optegnelsespraksis.

Den teoretiske mulighed skal nævnes at den navneforklarende note skyldes Tang
Kristensen alene, ligesom det ikke kan udelukkes at noten er foranlediget af Tang Kris-
tensens spørgsmål om stednavnets ophav. Det lille ‘x’ som ses efter ordet “Løkke” på
linje tre i figur 35, og den tilhørende note på sidens bundmargin kunne være tilføjet på
et hvilket som helst tidspunkt efter Tang Kristensen havde nedskrevet den overordnede
overlevering om ulvene.

I princippet kunne der altså være gået dage, måneder eller sågar år fra Ane og Jes
sad og fortalte i munden på hinanden og til det tidspunkt Tang Kristensen skrev denne
note, eksempelvis kunne han have tilføjet noten da han overførte de narrative dele om
ulve til et trykmanuskript (hans udgivelse af sagnet vender jeg straks tilbage til).

Mod denne teoretiske mulighed vil jeg med det samme indvende at det ikke ligner
Tang Kristensen at indarbejde en sådan selvstændig udtænkt oplysning fordi det over-
skrider hans grænse for hvad man som indsamler kan tillade sig at lægge i munden på
sin informant. For mig at se er sandsynligheden størst for at noten er tilføjet i umiddelbar
forlængelse af fortællingen af ulvesagnet enten fordi Ane brød ind midt i Jes’ fortælling
om ulvene, eller fordi enten Ane eller Jes kom i tanker om denne oplagte forklaring på
stednavnets oprindelse.

I Anes hjem har man sikkert talt om marken der ligger lige på den anden side af vejen
fra hendes fødegård (se figur 34), og man har med gru forestillet sig det nedbrændte hus
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7.9 En samtale om ulve, brændte huse og dialektord

Figur 35: Udsnit af s. 6849b i DFS 1929/016. Tre linjer nede efter ordet “Løkke” ses et
hævet ‘x’ der henviser til noten nederst på siden: “der var nok brændt et Hus”.
Øverst i billedet ses i øvrigt hvordan der oven i sagnet med blyant er tilføjet
“J.M.” for Jes Marcorsen. Billede: Martin Sejer Danielsen, 2017.
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som markens navn bringer i hu. Brand var en meget alvorlig og ganske realistisk økono-
misk trussel mod en gårdmandsfamilie. På få timer kunne hele familiens virksomhed gå
op i røg, og ingen forsikringsselskaber erstattede det tabte. Når Ane eller Jes forklarer
årsagen bag markens navn, er det fordi denne årsag er værd at udpensle: Stednavnet
Brændhusto er en påmindelse om en alvorlig hændelse i fortiden – en hændelse der
minder om en ligeså alvorlig trussel mod Ane og Jes’ gård som de sidder og fortæller
for Tang Kristensen i 1894.

Noten skyldes altså ikke et behov for at forstå og forklare oprindelsen til et semantisk
ugennemsigtigt eller sjovt stednavn som Nicolaisen og andre igennem tiden har anta-
get om denne slags meddelelser (se ovenfor s. 64 ff.). Stednavnet er jo helt og aldeles
gennemsigtigt, nærmest selvforklarende.14

En anden forklarende tilføjelse kommer til udtryk lidt længere fremme i den paren-
tetiske bemærkning der følger et specielt dialektalt udtryk: “saa vilde den forbæjj | sit
Føl (frelse Føl a skal nåk få | bæjj dæ)” (linje 5–7 i figur 35). Verbet forbede – af ne-
dertysk verbeden – er netop kun afhjemlet i det sydlige Jylland, særligt i det egentlige
sønderjyske område, i betydningen ‘beskytte, værge, forsvare’ (JO, 2forbede; jf. Feilberg
1886–1914, 1: s. 335–336). Ordet har fanget den dialektinteresserede Tang Kristensens
opmærksomhed.

Måske forstod Tang Kristensen ikke først ordet og spurgte med det samme ind til det,
eller også har Jes eller Ane været klar over ordets særegne lyd for en ikke-sønderjyde
og har af sig selv forklaret det. I hvert fald ses i parentesen både angivet betydningen
inden for sagnets kontekst, “frelse Føl”, og ordet som det kan bruges i en sætning: “a
skal nåk få | bæjj dæ” (ɔ: ‘jeg skal nok beskytte dig’, min normalisering). Præcis hvad
der er foregået mellem Ane, Jes og Tang Kristensen er svært at afgøre, men de synes at
have stoppet op i fortællingen for at tale om dette udtryk hvorfor Tang Kristensen er i
stand til at indføre udtrykkets forklaring i parentes på linjen – ikke over linjen eller som
en fodnote.

Netop føløgets (ɔ: hoppens, se JO, føløg) beskyttende adfærd over for sit føl omtalte
jeg tidligere i forbindelse med Jes’ sagn om den trofaste hund. Jes giver nemlig her
udtryk for den trofasthed han oplever hos husdyrene. Den heroiske hoppe sætter sine
egne behov til side for at frelse sit føl fra ulvens angreb. Ulven havde dog nået at gøre
skade på to ungnød (ɔ: ungkreaturer, ODS, Ungnød).

14I Danmarks Stednavne, i hvilken der ikke vises noget kendskab til hverken Tang Kristensens feltnoter
eller den trykte version af sagnet, gives en næsten enslydende tolkning af stednavnet: “har vel Navn
efter et nedbrændt Hus” (DS, 6: s. 130).
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I den anden del af sagnet har en anden ulv truet lokalsamfundet. Denne del er i felt-
noterne nedskrevet så fragmentarisk, at man kun med nød og næppe kan følge med:
En mand vandrer over marken fra landsbyen Nørby i Løjt Sogn mod Øster Løgum, og
da han er kommet op på Strygsbjerg i Øster Løgum Sogn, hører han en ulv der tuder.
Ulven kommer nærmere, og det er manden ikke glad for!

Tang Kristensen har redigeret APM11 meget mere end vi som regel ser i hans senere
udgivelser. Alle dele af sagnet er trykt i værket Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv under overskriften “Ulve og vildsvin” (Tang Kristensen 1900–1905, 1: s. 123
ff.), men han har splittet det op i ikke mindre end tre enheder (se højrespalten for sag-
nene APM10–11 i appendikset).

Tang Kristensen har således udskilt den anden del og udgivet det som et selvstændigt
nummereret sagn (ibid., 1: nr. 1314). Feltnoternes lidt kryptiske afslutning, ordene “Ikke
/glad\” skrevet under hinanden ved linjens udgang, har Tang Kristensen udgivet som
følger: “Han [ɔ: manden der mødte ulven] var ikke glad ved den, men til alt held havde
han et fyrtöj ved sig og gav sig så til at slå ild, og dermed skrækkede han den” (ibid.).
Dette motiv om fyrtøjet har jeg ikke fundet belæg for i feltnoterne, og Tang Kristensen
har altså enten selv fundet på det eller tilføjet det efter hukommelsen om den oprindelige
meddelelse.

I den trykte version af første del af sagnet er bemærkningen om Brændhusto indar-
bejdet mellem tankestreger: “Et føløg gik ude om natten tæt sønden for Brændhuseto –
sådan kaldes en løkke, hvorpå der nok er brændt et hus – det hører til Hovslund” (ibid.,
1: nr. 1329). Den forklarende note i parentes om betydningen af dialektordet forbede er
forkortet væsentligt: “Den vilde forbæjj (ɔ: frelse) det” (ibid.).

Delen fra og med sætningen “Sønden æ By” til og med “Norden æ By var paa | Kra-
polld” har Tang Kristensen redigeret ind som en afslutning på foregående sagn APM10
(ibid., 1: nr. 1302). Således har han faktisk ødelagt de geografiske omstændigheder: APM-
10 foregår ved Ane og Jes’ gård i Genner, og Kragepold i APM11 ligger nordøst for
Hovslund. Hvad Tang Kristensens hensigt har været med disse store redaktionelle æn-
dringer, er svært at sige. Måske har han bare ønsket at danne meningsgivende sagn ud
af de grove noter som hans samtale om ulve med Ane og Jes kom til at udgøre.

7.10 Passive traditionsdeltagere: En diskussion af Ane og
Jes som informanter

Da Wilhelm F.H. Nicolaisen i 1976 præsenterede sine tanker om hvad han kaldte for
onomastisk mytologi, antog han at den manglende forskning i disse ‘stednavnesagn’
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(place-name legends) i folkloristikken skyldtes at overleveringerne ofte mangler narrativ
substans (Nicolaisen 1976, s. 153, 1977b, s. 2).

Men foregående kapitel om sagnfortæller Christian C. Haugaard (ovenfor s. 137 ff.)
viste til fulde at navneforklarende elementer kan optræde i sagn fyldt med narrativ
substans. Christian var en eminent fortæller, og selv et enkelt af hans sagn trak mange
tråde i forskellige retninger der falder tilbage på ham selv og det samfund han levede i.

Carl Wilhelm von Sydow (1932, s. 321–324) indførte teorien om den aktive traditions-
bærer der sigter til en person der aktivt fortæller eksempelvis eventyr, modsat den re-
lativt store gruppe af mennesker af passive traditionsbærer der nok kan lide at lytte til
eventyrfortælling, og måske endda kan meddele konturerne af et eventyr hvis de bliver
spurgt, men som ikke i det daglige deltager i overleveringen af dem.

Observationen var banebrydende fordi von Sydow så at sige førte mennesket ind i
traditionen og dermed tog et vigtigt skridt på vejen mod at trække folkloristikken ud af
de hyperorganiske strømninger der hidtil havde præget forskningen, jævnfør den finske
skoles historisk-geografiske metode (se ovenfor s. 17 ff.) og danske Axel Olriks teorier
som jeg har berørt flere gange i løbet af afhandlingen.

Men von Sydows term traditionsbærer er ikke fri for de gamle strømninger, og derfor
korrigerer Tangherlini (1994, s. 31–32) termen og taler i stedet om den aktive traditions-
deltager (“active tradition participants”). Den aktive traditionsdeltager ‘bærer’ ikke bare
som et tomt hylster folkore fra ét sted til et andet eller fra generation til generation, han
er derimod en aktiv deltager der tager stilling til betydningen af traditionen, ligesom
han derfor også tilpasser traditionen efter den forståelse han har af den.

En sådan tilpasning så vi netop hos den aktive sagnfortæller Christian der gennem
sit repertoire af sagn inddrager mange traditionsdominanter, men han bruger disse ele-
menter på sin egen måde og gør dermed sagnet til sit eget. Man kan sige at Christian
manipulerer traditionsdominanterne så de passer til det sagn han ønsker at fortælle.

Men Nicolaisen har fat i noget rigtigt når han siger at folkloristen helst beskæftiger
sig med fortællinger der indeholder meget narrativ substans, eller om man vil, gode for-
tællinger. Med repertoireanalysen som teoretisk udgangspunkt skabtes videre et fokus
ikke bare på den gode fortælling men også på den gode fortæller (se dog Gwyndaf 1976
og 1981). Således fokuserer Tangherlini (1994 og 2013) kun på aktive traditionsdeltagere
i sine repertoireanalyser af danske sagnfortællere. Som en kontrast til disse gode, aktive
traditionsdeltagere står særligt Ane, og i mindre grad også Jes.

Ane og Jes er nemlig passive traditionsdeltagere. Ane fortæller halvandet sagn med
egentlig narrativ substans, nemlig APM1 om slåskampen mellem hovslunderne og ‘æ ves-
terboere’ og APM9 som hun dog synes at fortælle sammen med Jes. Ellers fatter hun sig
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i korthed med beskrivelser af landskabets tilblivelse og beskaffenhed i fortiden (APM3–
5, APM8) og et fragmentarisk vers (APM2) hun måske ikke helt har taget stilling til
betydningen af. Hertil supplerer hun Jes når han fortæller. Jes synes nemlig at være for-
tælleren bag de mere narrativt udviklede sagn (APM6–7, APM10–11 og delvist APM9),
men han fremstiller meget stereotype menneskelige karakterer der sættes op over for
hinanden (fx skarnsfolkene mod den rejsende og skarnsfolkene mod fruen).

Ane og Jes bringes hovedsageligt til at fortælle simpelthen fordi Tang Kristensen be-
der dem om det, ikke fordi de i det daglige plejer at fortælle sagn. Men hvor de ikke er
aktive sagnfortællere, kunne de derimod karakteriseres som ivrige sagnfortællere som
de sidder der og taler i munden på hinanden. Her er særligt deres fælles ulvesagn væsent-
ligt at fremdrage fordi vi i alle Tang Kristensens noter, rettelser og tilføjelser fornemmer
den samtale indsamlingssituationen har udgjort. Ane og Jes har gerne villet give Tang
Kristensen noget som han kunne bruge – de har med andre ord haft forståelse for Tang
Kristensens indsamlingsprojekt.

I sin artikel “Om gamle Folks Villighed til at fortælle for mig” nævner Tang Kristensen
at han generelt havde nemt ved at få sine informanter til at ‘lukke munden op’, og at
mange af dem ligefrem ønskede at få det fortalte nedskrevet:

De allerfleste af de Mænd og Kvinder, der har givet mig Bidrag, har ikke haft
det mindste at indvende imod at faa disse [ɔ: folkeminderne] optegnede, om
det saa skete paa staaende Fod. Ret mange har endogsaa sat ligefrem Pris
paa det, da de vidste, at hvad de kunde meddele, nu blev bevaret og gemt til
kommende Tider i Steden for at gaa i Graven med dem.
(Tang Kristensen 1902, s. 130)

I forskningen har man typisk fokuseret på hvilken værdi forskere og indsamlere så
i at indsamle, arkivere og bevare folkeminderne (fx Kofod 1984 og Skott 2008), men
mig bekendt har ingen beskæftiget sig indgående med spørgsmålet om hvilken værdi
informanterne så i folkemindernes bevarelse. Den nærmere årsag til den velvillighed
Tang Kristensen observerede hos sine informanter, afhænger utvivlsomt af hvem der
fortæller, og i hvilken kontekst, så et generelt svar tør jeg ikke komme med her. I stedet
må Ane og Jes udgøre en kvalitativ case.

Vi må huske på at der i løbet af Anes og Jes’ voksne liv oprustedes en kulturkamp i
Slesvig hvor de dansksindede slesvigere, der særligt boede i den nordlige halvdel af det
tidligere hertugdømme, blev systematisk undertrykt af fortyskningspolitikken der tog
fart fra 1880’erne og eskalerede omkring 1900. Hans Schultz Hansen (2009, s. 207–208)
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beskriver hvordan netop gårdmandsstanden – som Ane og Jes jo tilhører – i denne kamp
blev danskhedens rygrad i Slesvig fra 1880’erne og frem.

Årsagen til at særligt denne klasse kæmpede den nationale kamp, må søges i at gård-
mændene, modsat de lavere stillede i samfundet, havde det sociale og økonomiske over-
skud til at engagere sig i de ‘bløde’ kulturpolitiske spørgsmål om eksempelvis sprogets
bevarelse:

Gårdmændene organiserede sig i forskellige danske foreninger (Schultz Hansen 2009,
s. 207–208), og de sørgede for at lære deres børn dansk, ofte ved at sende deres større
børn på høj- og efterskoler nord for Kongeåen. De lavere bemidlede gårdmænd og andre
kunne tilmed få økonomisk støtte til sådanne skoleophold fra Skoleforeningen (Lausten-
Thomsen 1942) der ligesom Sprogforeningen og Vælgerforeningen blev ledet af dansk-
sindede gårdmænd (Schultz Hansen 2009, s. 208).

Flere sønderjyske gårdmænd, eller børn af gårdmænd, syslede også selv med folke-
mindeindsamling og anden form for kulturforskning. I løbet af analyserne af Ane og Jes’
folkloristiske repertoire måtte gårdmandssøn og senere præst Peter Kier nævnes flere
gange, idet hans skrifter fra begyndelsen af det 19. århundrede viste flere paralleller til
hvad Ane og Jes kunne meddele.

Fra midten af århundredet og frem til begyndelsen af det 20. århundrede engagerede
også en del gårdmænd sig som lokalt mobiliserede ‘medarbejdere’ i det folkemindeop-
tegnelsesprojekt som først Svend Grundtvig satte i værk og senere Tang Kristensen stod
for. Her kan fremhæves gårdmandssønnen Nis Callesen (1837–1922), gårdmandssøn og
senere møller Jørgen Fausbøl (1838–1923) og gårdmand Jep H. Riis (1861–1934). Calle-
sen sendte først og fremmest optegnelser til Grundtvig, Fausbøl stod først i forbindelse
med Grundtvig og senere Tang Kristensen, og Riis var udelukkende i kontakt med Tang
Kristensen (Ellekilde 1944–1948, 1: s. 26–28; Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 250).

Både Fausbøl og Riis har siden udgivet små bøger. Fausbøl præsenterede således fol-
keminder og særlige dialektord side om side med kilder til generel hjemstavnsforskning
fra Agerskov Sogn (1910) og Branderup Sogn med Roost (1911), og Riis (1977 [1916])
udgav de sagn og fortællinger han gennem tyve år havde indsamlet i sin hjemstavn Løjt
Sogn.

Selvom jeg ikke har fundet oplysninger om Ane og Jes’ deltagelse i den danske sag,
eller om deres børn har været på højskoleophold nord for Kongeåen, er der ingen tvivl
om at de var dansksindede. Tang Kristensen opsøgte jo kun dansksindede informanter
i landsdelen (se ovenfor s. 120 ff.).

Særligt Anes forhold til de kortfattede sagnnotater og det lille vers er langt hen ad
vejen en antikvarisk interesse for oplysningerne i sig selv, måske endda for folkemindet
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der som et nyt ord i det danske sprog blev talt så meget om i lærde kredse i hendes
samtid.15

Både hun og Jes har sikkert forstået væsentligheden af Tang Kristensens indsamlings-
projekt og endda haft en god fornemmelse for det potentiale en sådan indsamling havde
for at dokumentere den danske kultur i det tyskstyrede Slesvig, jævnfør den kulturkamp
der foregik i lærde kredse hvor sprog og folkeminder udnyttedes i nationale identitets-
processer, gerne som argument for Slesvigs nationale tilhørsforhold (Adriansen 1990).
Ane og Jes har her nemt kunnet bidrage til kulturkampen uden at det har kostet dem
mere end en times tid i Tang Kristensens selskab.

I ønsket om at hjælpe Tang Kristensen med sin indsamling forsøger de derfor begge
ivrigt at komme i tanker om og efter bedste evne at fremstille alt hvad de husker af
forskellige folkeminder, herunder også sproglige minder som dialekt og stednavne, de
gennem deres liv har fået kendskab til. De har sørget for at give Tang Kristensen et
særligt dialektord, en lille visestump og hvad de i øvrigt kunne komme i tanker om af
sagn om lokalområdets historiske topografi hvor de samtidig gør opmærksom på de
lokale stednavne og redegør for oprindelsen til disse.

Hertil er det værd at bemærke at Ane og Jes’ søn, Peter, ikke bare overtager slægts-
gården i Genner, han har tilsyneladende også overtaget sine forældres engagement i at
dokumentere denne slags. I Afdeling for Navneforsknings arkiver ligger nemlig et brev
med stednavneoptegnelser fra Genner skrevet af Peter Marcorsen og adresseret til Hans
Lausten-Thomsen (1878–1958), dateret den 28. november 1909 (I 1909).

Peters brev må være foranlediget af en henvendelse fra den dansksindede Lausten-
Thomsen der boede i Skærbæk, og som var engageret i foreningen Danmarks Folkemin-
der. I 1910 står han registreret som medlem af foreningen (Thuren 1910, s. 72), og han
har da sikkert læst Marius Kristensens opfordring til at optegne stednavne i første bind
af denne forenings skriftserie (Kristensen 1908).

Derfor har Lausten-Thomsen taget initiativ til at koordinere stednavneindsamling
i nabosognene, og han har da henvendt sig til Peter Marcorsen i Genner sandsynlig-
vis fordi Lausten-Thomsen har kendt Peter som en meget stedfast og lokalkendt mand.
Herefter har Lausten-Thomsen lavet en renskrift af stednavneformerne (denne renskrift
ligger sammen med Peters brev) og sendt alting samlet til Dansk Folkemindesamling der
igen har overdraget disse tidlige stednavneindsamlinger til Stednavneudvalget.16

15Udbredelsen af ordet folkeminde i dansk sættes særligt i forbindelse med Svend Grundtvig (1824–1883)
i anden halvdel af det 19. århundrede (Boberg 1953, s. 2–3; Koudal 2004, s. 18).

16Jævnfør min indledning til Peters brev som jeg gengiver i fuld længde i appendikset s. 319 ff. Ovenfor
s. 49 ff. redegjorde jeg for stednavneindsamlingen, først i Dansk Folkemindesamlings regi og senere
hos Stednavneudvalget.
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Hvor Peters brev mestendels består af lister af stednavne, prøver han afslutningsvis
at komme i tanker om flere oplysninger om stednavnene i Genner:

Om Sagn eller historiske Minder, | kan jeg kun om Trettensten, efter | de
Gamle fortælle, at Navnet stam|mede fra Vikingetiden. Da skulde | Byen
fuldstændig være lagt øde, og | fik da Navnet Gjenner, saa meget | som, er
igjen. Marken med Navnet | tilhører mig selv, den gaar ned til | Gjenner
Bugt, men Spor af Steen | efter Trettentallet, findes ikke.
(Peter Marcorsen, I 1909)

Traditionen om oprindelsen til stednavnet Genner genkendes fra en anden af Genners
gårdmænd, Anders Blak, der meddeler Tang Kristensen to sagn (se ovenfor s. 126). År-
sagen bag stednavnet Treensten – hans egen mark – kender Peter derimod ikke, men
de gamle siger at navnet stammer fra vikingetiden.

Peters manglende kendskab til navneforklarende traditioner i øvrigt er bemærkelses-
værdig når man tager hans forældres repertoire i betragtning. Ane og Jes har måske
aldrig fortalt deres søn om Kallesdal, æ Fruepyt, Jinges Grav og så videre – hvilket jo
ville passe med at de var passive traditionsdeltagere – eller også har forældrenes gamle
fortællinger om landskabets forandringer ikke rigtig interesseret den unge Peter.

Men Peters brev vidner sammen med hans forældres repertoire om en familie der
har deltaget aktivt i at dokumentere den danske kultur i deres hjemegn, i hvert fald
når chancen bød sig uden at det krævede mere end nogle timer af deres tid. Ane, Jes
og Peter er dog kun observatører og formidlere af det meddelte, ikke aktive deltagere
i traditionernes overlevering. Grænsen mellem indsamler og informant bliver derfor
udvisket.

De folkloristiske teorier træder dog ingenlunde ud af kraft bare fordi sagnfortælleren
ikke gengiver lange, narrativt udviklede sagn. Det hører med i vores overvejelser at Ane
huskede visse traditioner mens hun formodentlig har glemt en masse andre. Hendes
repertoire er således stadig et produkt af et mere eller mindre ubevidst fra- og tilvalg.
Hun husker særligt det der skaber betydning for hende selv.

Hendes fokus på traditioner om landskabets forandringer falder tilbage på hendes
egne erfaringer med at ændre landskabet. Gårdmandsstandens videnskabelige tilgang
til den mest effektive udnyttelse af jorden og hertil hørende kultivering af det før uop-
dyrkede vildnis, har givet Ane en interesse for netop landskabets forandringer gennem
tiden.

Jes knytter også gerne sine sagn til ændringer i landskab og fauna, et emne der altså
også har hans interesse, og Jes’ forhold til trofaste husdyr kommer til udtryk i et par
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sagn. Hertil afslører ægteparret deres liberale indstilling til fattigdom når de fortæller
om den fattige Inge der falder i en ulvegrav for at redde sig det stykke kød der egentlig
var tænkt som lokkemad til ulvene.

Selv i den korte bemærkning om Brændhusto, “der var nok brændt et Hus” (APM11),
kunne vi analysere os frem til mere betydning end at Ane og/eller Jes blot skulle have en
trang til at forklare oprindelsen til et underligt eller sjovt stednavn: For gårdejere som
Ane og Jes har det været en meget alvorlig økonomisk trussel at et hus gik op i røg.

Den måde Ane forklarer oprindelsen til stednavnet Kallesdal fortjener at blive frem-
hævnet fordi hun sætter navnet i relation til et andet stednavn: Kalvø. På den måde
peger Ane ikke på et appellativisk indhold i Kallesdal, hun sætter det blot i relation til et
andet proprium. Dette minder jo om Christians tendens til at sætte stednavne i relation
til personnavne.

Men de fleste af de stednavneforklarende elementer som Ane og Jes inddrager i deres
repertoire, er ganske selvforklarende inden for rammerne af de sagn de fortæller: Der er
haner knyttet til Hanebjerg, en skov voksede engang på marken Nordskov, en hund sad
ved sin herres grav ved Hundehøj, en frue druknede i vandhullet Fruepyt, en vold blev
opkastet ved Æ Vold, Inge (udtalt Jing) faldt i ulvegraven Jinges Grav, og der er engang
brændt et hus ved marken Brændhusto.

I forrige kapitel så vi hvordan Christian til fulde udnyttede sin kunstneriske frihed
der blandt andet indebar et meget frit forhold til ‘fakta’. Således byggede han sine sagn
op omkring mange troværdige detaljer, eksempelvis når han inddrog nøjagtige tids-
angivelser, ligesom han i øjeblikket kunne finde på et personnavn for at knytte en af
karaktererne i sagnet til et stednavn.

Ane og Jes er derimod optaget af at meddele Tang Kristensen noget ‘ægte’ folke-
kultur, noget han kan bruge i sit indsamlingsprojekt. Folkeminderne graver de derfor
ivrigt frem fra hukommelsen, men de er tro mod deres (svigtende) erindring om denne
slags. Derfor tager de ikke ejerskab over fortællingerne, og de fylder således heller ikke
erindringshullerne op med egne påfund og antagelser.

I deres folkloristiske repertoire rejser ægteparret i stedet mentalt gennem landskabet
og knytter antikvariske bemærkninger til de marker, dale, høje, lavninger og stednavne
som de har haft et så indgående kendskab til efter et langt liv på samme sted. Men Ane
og Jes fortæller ikke sagnene, de meddeler dem.
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8 Diskussion

I min kritik af de forskellige forskningshistoriske diskurser viste jeg hvordan tidligere
forskere har generaliseret alt for meget på baggrund af alt for selektivt udvalgte ek-
sempler fra alt for forskelligartede kilder. Man har med andre ord behandlet kvalitativt
indsamlede og ditto udvalgte sagn som var de kvantitativt repræsentative for store grup-
per af mennesker – hvis ikke selve menneskeheden!

Således er det langt hen ad vejen forskerne selv der skabte det navneforklarende sagn
formuleret som en hypotese om et menneskeligt behov for at forklare oprindelsen til
sine lokale stednavne og måske endda genindføre betydning i det ved første øjekast
‘betydningsløse’ stednavn.

Jeg har i dette projekt taget udgangspunkt i en omvendt teoretisk tanke: Hvert sagn
repræsenterer en hel unik diskurs fortalt i en unik kontekst af en sagnfortæller der for-
søger at fortælle sin eller sine tilhører(e) hvad de gerne vil høre. Uanset om sagnfortæl-
leren inddrager geografisk og tidsmæssigt udbredte traditionsdominanter, må vi altid
forholde os til hvad netop dette sagn betyder for sagnfortælleren på netop dette tids-
punkt i historien og på netop dette sted i landskabet.

Vi må med andre ord ikke glemme konteksten når vi læser eller hører sagnene, for
konteksten påvirker både form og indhold. Hvem fortæller? Til hvem fortælles der?
Hvad var anledningen til at fortælle? I hvilken historisk tid fortælles der? Hvordan og
med hvilken nøjagtighed er materialet indsamlet? Osv. Hvor dette ikke er en ny op-
dagelse blandt de fleste moderne folklorister, synes der alligevel at være behov for at
minde os selv og hinanden om det.

Ikke alle sagnfortællere fortalte sagn som Christian C. Haugaard, for han er et unikt
menneske med en unik historie. Faktisk kan vi end ikke tage for givet at sagnfortæl-
leren leverer den enkelte narrativ i sit repertoire nøjagtig ens hver gang han måtte få
en anledning til at fortælle den, jævnfør Christians sagn om Ulvehøj (ovenfor s. 144 ff.)
som han fortalte både i 1894 og 1902 (HAU4a og HAU29).

Anderledes sagnfortællere var Ane Poulsen og Jes Marcorsen. Vi fornemmede hvor-
dan de begge mestendels blev bragt til at fortælle hvad de kunne meddele Tang Kristen-
sen, fordi de ønskede at hjælpe ham i hans indsamlingsprojekt.
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Med udgangspunkt i denne observation ligger der et generisk studie gemt der tager
særligt sigte på informanten: Hvad forventede informanten at Tang Kristensen var ude
efter? Hvad var informantens forståelse af genren sagn eller folkemindet overordnet set,
og hvordan adskiller denne forståelse sig informanterne imellem? Kan tidens lærde fo-
kus på stednavneindsamling have påvirket denne forståelse af genren på en sådan måde
at informanterne blev direkte eller indirekte påvirket til at inddrage stednavneforkla-
rende elementer i deres sagn?

Dette sidste er selvfølgeligt hvad angår materialet indsamlet af de nordiske stednav-
neforskere selv, hvad end der er tale om indberetninger fra lokalt mobiliserede kræfter
eller fonetiske optegnelser gjort af forskerne selv: Man har efter alt at dømme spurgt
informanterne direkte ind til stednavneforklaringer, og selv hvis man ikke spurgte di-
rekte, er selve indsamlingssituationen jo fokuseret på stednavnene.

Som jeg kort omtalte tidligere, kommer en stor del af det materiale som Tang Kris-
tensen lod trykke i særligt den gamle række af Danske sagn, også fra andre kilder end
hans egne feltture hvilket hans efterskrift til værket vidner om (Tang Kristensen 1892–
1901, 7: s. 613 ff.). Således består værket af et væld af forskelligartet materiale indsamlet
og/eller nedskrevet i mange forskellige kontekster.

Cirka en sjettedel af gamle rækkes sagn stammer fra Svend Grundtvigs samling (Tang
Kristensen 1980, 8: s. 5). Samlingen var stort set ikke tilvejebragt i felten af Grundtvig
selv men er derimod tilsendt ham fra forskellige privat mobiliserede folkemindeindsam-
lere fra de danske egne, herunder i øvrigt også Tang Kristensen der begyndte som ind-
samler for Grundtvig (Koudal 2004, s. 51–55). Materialet fra denne samling redigerede
Tang Kristensen ganske betydeligt inden han trykte det (Ellekilde 1944–1948, 1: s. 58).

Andet materiale iDanske sagn stammer fra Tang Kristensens egne lokalt mobiliserede
indsamlere fra ‘Dansk samfund til indsamling af folkeminder’ som han var i kontakt med
gennem tidsskriftet Skaegraveren der udkom i perioden 1884–1888.

Endelig har Tang Kristensen trykt en del materiale op efter forskellige manuskrip-
ter der i hans samtid ikke før var udgivet, herunder Peter Kiers stadig kun sporadisk
udgivne beskrivelse af Øster Løgum Sogn fra begyndelsen af 1800 – som jeg jo er kom-
met ind på flere gange i løbet af de foregående kapitler – og præsteindberetningerne til
lægen og oldtidsforskeren Ole Worm (1588–1654) fra det 17. århundrede.

I nærværende ph.d.-projekt har jeg bevidst undgået sådanne sagn som primært kil-
demateriale fordi dette materiale er så kontekstuelt forskelligartet set i forhold til de
sagn som Tang Kristensen selv indsamlede, og som kan læses i hans feltnoter hvor vi
er meget tæt på indsamlingssituationen. Resultaterne af de analyser jeg udførte på sagn
gennem ph.d.-afhandlingen, er derfor strengt kvalitative.
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Men det empiriske materiale og dele af de teoretiske og metodiske overvejelser har
alligevel potentiale der rækker langt ud over den nævnte problemstilling jeg satte mig
for at undersøge med ph.d.-projektet.

I afhandlingen ajourførte jeg Axel Olriks gamle teori om stedfæstelse med den mo-
derne folkloristik. Teorien har et oplagt forskningspotentiale inden for studiet af mid-
delalderhistorikernes værker, eksempelvis islændingesagaerne og SaxosGesta Danorum.
For mig at se kunne den slags stednavneforklarende elementer som Barraclough (2012)
finder i islændingesagaerne og Landnámabók, også med fordel anskues som del af skri-
vernes retoriske strategier for at skabe troværdighed.

Hertil kommer at sagnforskningen blandt andet har sin store samfundsmæssige re-
levans fordi vi bliver klogere på os selv ved at analysere på de narrativer vi fortæller
hinanden. Således bidrager stedfæstelsesteorien også væsentligt til forståelsen af den
måde vi mennesker skaber troværdighed i de narrativer som vi fortæller for at bekræfte
hinanden i eller overbevise andre om vores egne små og store ideologiske diskurser.

Den onomastiske teori kom i afhandlingen til at stå i baggrunden for den folkloris-
tiske. Sagn er jo først og fremmest en folkloristisk genre, og de handler netop om alt
muligt andet end stednavne og forklaringen af deres ophav. Derfor gav det dårlig me-
ning at bringe en masse onomastisk teori i spil, hvorfor jeg kun berørte sådanne aspekter
overordnet. Det betyder dog ingenlunde at materialet ikke kunne bidrage til de allerede
eksisterende sider af onomatikken hvis vi stillede andre spørgsmål til det.

Evald Tang Kristensens sans for at notere det folkloristiske materiale ned som han
hørte det, og hans fokus på at gengive stednavnene i deres udtalte former, gør hans felt-
noter til en vigtig men hidtil fuldstændig overset kilde i den danske stednavneforskning.
Inden for den ‘klassiske’, etymologiserende stednavneforskning kan feltnoterne således
bidrage med store mængder af kildeformer til ofte meget lokale stednavne hvoraf mange
aldrig før er registreret i Afdeling for Navneforsknings arkiver.

Inden for rammerne af nyere onomastiske diskurser, eksempelvis den kombination af
socio-onomastik og pragmatik der for nylig blev præsenteret (Ainiala og Östman 2017),
kunne man arbejde med de sagn hvor man finder eksempler på variation af stednavne-
former; en variation der i allerhøjeste grad afhænger af den kontekst sagnene fortaltes
i. I sagnene finder vi jo stednavne benyttet af lokalkendte mennesker i en kontekst der
ikke havde stednavneindsamling som primært formål.

Disse idéer må dog her blive stående som forslag til videre forskning. I denne afhand-
ling er jeg nu nået frem til konklusionen.
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9 Konklusion

I afhandlingens første kapitler gennemgik jeg de teoretiske, metodiske og forsknings-
historiske aspekter af analysen af den folkloristiske genre sagn og de stednavneforkla-
rende elementer man ofte finder i denne genre. Analysen af sagnene udførtes ud fra den
moderne folkloristiks resultater hvor kontekst, både fortælleomstændighederne (mikro-
konteksten) og den samfundsmæssige kontekst (makrokonteksten), har et stort fokus.
Derfor kom særligt rekonstruktionen af sagnenes fortalte kontekst til at spille en afgø-
rende rolle.

Forskningshistorisk har man ikke haft fokus på sagnenes fortalte kontekst. Den tid-
ligste forskningshistoriske diskurs handler om sagnet som kilde til historisk ‘virkelige’
begivenheder der trækker tråde tilbage til brødrene Grimms oprindelige definition af
genren sagn i begyndelsen af det 19. århundrede. Man ønskede at finde ind til sagnets
potentielle historiske kerne fordi man antog at også den historiske årsag til stednavnets
oprindelse kunne ligge gemt i sagnet.

I andre forskningshistoriske diskurser ser man et stort fokus på kategorisering af ma-
terialet hvilket har ført til generaliserede antagelser om sagnenes betydning og funk-
tion. Den hyppigste kategori der oftest nævnes, er det ætiologiske sagn der under mange
forskellige termer, så som ophavssagn, forklaringssagn og natursagn, beskrives som re-
sultatet af et alment menneskeligt behov for at forklare og forstå ting som man først
ikke forstod og havde en forklaring på.

Således repræsenterer det ætioloigske sagn som kategori en forestilling om sagnets
diakrone (historiske) oprindelse i et sådan behov: Fortidsmennesket, hvad end vi fore-
stiller os en flere tusind års overlevering eller blot nogle få generationer, gik og undrede
sig over hvorfor der lå en stor sten på en flad mark, hvordan en sø blev til, eller hvorfor
en lokalitet bærer lige nøjagtigt dét navn. Dette grundlæggende videbegær hos menne-
sket skulle da også være årsagen til sagnets fortsatte aktualitet i lokalområdet og dets
overlevering ned gennem generationerne.

Som atter en sagnkategori har både folklorister og stednavneforskere talt om det
navneforklarende sagn, eventuelt tænkt som en underkategori af det ætiologiske sagn.
Det navneforklarende sagn går også under forskellige betegnelser, eksempelvis svensk
ortnamnssägner, tysk Namensagen og engelsk place-name legends der alle tre kan over-
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sættes til dansk (sted)navnesagn. Denne kategori forestiller man sig også oprinde i et
menneskeligt behov for at forstå og forklare oprindelsen til stednavne.

Men særligt stednavneforskerne går her videre: Man forestiller sig at traditionssam-
fundet ikke bare ønsker at forklare og forstå stednavnets ophav, men at de også ønsker
at genindføre betydning i navne der umiddelbart er betydningsløse. Tesen er da ofte sat
i forbindelse med begrebet folkeetymologi der i sin oprindelse er en sproghistorisk term
der sigter til omdannelse af et ord i uoverensstemmelse med ordets faktiske etymologi.
Endelig har flere forskere forsøgt at definere underkategorier for det navneforklarende
sagn.

De forskellige kategoriseringssystemer er mere teoretiske end praktisk anvendelige
til at ordne sagnene efter, og med udgangspunkt i den moderne folkloristiks teoretiske
og metodiske tilgangsvinkel blev det klart at man må passe på med generaliserede an-
tagelser om sagns betydning og funktion på tværs af tid og sted. Hver gang et sagn for-
tælles opstår der en unik fortællesituation, og hvor en interesse for stednavnets ophav
teoretisk set godt kan være udgangspunktet for sagnfortællerens engagement i sagnet,
må vi være åbne over for at det langt fra altid er tilfældet i sagn hvor stednavneforkla-
rende elementer optræder.

Derfor måtte alle disse forskningshistoriske diskurser afvises som overordnede teo-
rier for det fænomen jeg i nærværende projekt satte mig for at undersøge. Sagnene har
relevans for sagnfortæller og tilhører fordi sagnene spejler den verden de selv lever i.
Derfor gav det langt flere og mere nuancerede resultater at vende de gængse teser på
hovedet: Ønsket om at fortælle sagnet i alle sine betydningsskabende farver går som
udgangspunkt forud for at stednavneforklarende elementer inddrages i sagnet.

De stednavneforklarende elementer står i forbindelse til begrebet stedfæstelse der op-
rindeligt introduceredes af Axel Olrik som del af hans superorganiske teorier i begyn-
delsen af det 20. århundrede. Men teorien lod sig indsætte i en moderne folkloristisk dis-
kurs: Stedfæstelse er del af det retoriske apparat sagnfortælleren benytter for at skabe
troværdighed i sit sagn. Når sagnfortælleren peger på eksempelvis et stednavn og for-
klarer oprindelsen til navnet, opstår der en troværdighedsskabende funktion idet sted-
fæstet fungerer inden for rammerne af den aristoteliske paralogisme (fejlslutning) at
årsag og konsekvens kan omvendes.

Den mest generelle konklusion jeg tør drage, er da følgende: Et stednavneforklarende
element i et sagn er altid lig med et stedfæste for sagnet, men et stedfæste er ikke altid lig
med et stednavneforklarende element. Sagnfortælleren kan også stedfæste sit sagn til
mange andre både fysiske og abstrakte objekter i verden. Kernen i stedfæstelsen er nem-
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lig årsagsforklaringen: Spøgeriet, stednavnet, det træløse landskab osv. opstod i kraft af
den begivenhed der i øvrigt beskrives i sagnet.

Når stedfæstet udgøres af et stednavn, sker der noget særegent: Sagnfortælleren laver
en tydning af stednavnet, hvilket vil sige at fortælleren tillægger navnet betydning der
rækker ud over stednavnets denotatum, altså det objekt i landskabet som stednavnet be-
nævner. Somme tider oplever man derfor at både stednavnets denotatum og stednavnet
agerer stedfæste for sagnet hvilket skaber en ekstra stærk stedfæstelse: Ikke kun søen
opstod på grund af begivenheden, den navngaves måske også efter den.

Med repertoireanalysen som metodisk udgangspunkt gik jeg i dybden med tre sagn-
fortællere der alle fortalte flere sagn hvor stednavneforklarende elementer var inklude-
ret.

Kådnersøn og farversvend Christian C. Haugaard behandler mange forskellige te-
maer. De analyserede sagn faldt inden for særligt fire overordnede emner: Christian har
en forkærlighed for at fortælle om store følelser, gerne mellem forældre (mødre) og børn,
eller mellem mand og kvinde. Hertil kommer hans dansksindede side til udtryk i andre
sagn hvor man fornemmer Christians længsel efter at have øvrigheden på sin side, og i
flere sagn ser vi hvordan Christian ikke bare fortæller om overnaturlige hændelser men
også selv har haft oplevelser med denne side af verden.

Men særligt ét tema interesserer Christian: Spørgsmålet om fordelingen af goder i
samfundet optager mange af hans sagn. Han bryder sig ikke vitterligt om de velstående
gårdmænd, og han synes at goderne generelt kunne fordeles bedre i det stærkt klasse-
opdelte samfund som han har levet hele sit liv i.

Til gengæld er det stednavneforklarende element i ingen af hans sagn den primære
årsag til at sagnet skabte betydning og relevans for Christian. Hans sagn handler netop
om alt muligt andet, og de stednavneforklarende elementer er derimod en del af hans
personlige fortællestil der også inkluderer hans sans for detaljen, herunder nøjagtige
tidsangivelser.

De stednavneforklarende elementer tager sig endda flere gange ud som øjeblikkets
indskydelser. I et tilfælde finder Christian efter alt at dømme på kaldenavnet Semptafel
– karlen hed rigtigt Tagefel – bare for at skabe en kobling til stednavnet Semphøl. No-
get lignende så vi i tilfældet med gårdmanden Tavl der ifølge Christian lagde navn til
Tavlsbjerg, ligesom da han lader Dokdal være navnet på den ihjelslåede karl der da lagde
navn til Dokdals Forte.

I andre sagn benytter han sig også af personnavne til at tyde stednavne: Anderses Hul,
Per Lilles Eng og Voldborg Høj blev sat i forbindelse med henholdvis Anders, Lille Peder
og Valborg. Således udnytter Christian på paradoksal vis hvordan propriet på den ene
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side kan være betydningsløst idet personnavnet bare denoterer en karakter i sagnet,
mens han på den anden side peger på stednavnet som et proprium der indeholder mere
betydning end sit denotatum.

Christians narrative landskab er bemærkelsesværdigt: Selvom han bor hele sit voksne
liv i Åbenrå, lokaliserer han langt størstedelen af sine sagn til området omkring sin hjem-
egn Nørre Hjarup. Herunder tager også de fleste af de stednavneforklarende elementer
i hans sagn sigte på stednavne som kun en meget lokalkendt person som Christian selv
kunne have forudgående kendskab til. Dette i sig selv vidner om hvordan Christians
potentielle tilhører i Åbenrå næppe har interesseret sig for hans fortællinger fordi de
gik og undrede sig over stednavnenes ophav.

Christian er en aktiv og dygtig sagnfortæller, og hans talent består i den måde han
formår at lægge begreber som fakta og ikke-fakta til side, og i stedet bare fremføre både
følelsesladede og ideologisk mættede sagn der balancerer lige på grænsen mellem det
utrolige og det trolige.

Helt anderledes sagnfortællere udgør ægteparret Ane Poulsen og Jes Marcorsen fra
gårdmandsstanden. Ane fortæller kortfattede, ofte narrativløse sagn om landskabets
forandringer. Jes fortæller som udgangspunkt mere narrativt udviklede sagn, men de
handlende karakterer i sagnene er stadig meget stereotype. Som fortællere er de passive
traditionsdeltagere der ikke, som Christian, har udviklet et talent for sagnfortælling.

Deres fælles repertoire er snarest et produkt af den ivrighed de lægger for dagen for
at optænke materiale som Evald Tang Kristensen kan bruge i sit indsamlingsprojekt.
Ane og Jes har måske endda siddet med en fornemmelse for den rolle folkeminder, dia-
lektord og stednavne spiller for dokumentationen af en mangfoldig, dansk kultur i det
politisk komplicerede Slesvig hvor både militære og kulturelle krige om områdets na-
turlige nationale tilhørsforhold blev udkæmpet gennem sagnfortællernes liv.

De fleste af de stednavneforklarende elementer i Anes og Jes’ sagn tager sigte på
oplagte tydninger der står i logisk forbindelse til de sagn de fortæller. Modsat Christian
finder Ane og Jes ikke på ting i øjeblikket, tværtimod ønsker de kun at gengive hvad
de husker af antikvariske oplysninger og folkeminder om deres lokalområde, herunder
også diverse stednavne og deres ophav.

Med afhandlingen har jeg overordnet vist hvordan stednavneforklarende elementer
blot er én af de betydningsskabende farver sagnet indeholder. Selv en kort narrativ kon-
statering kan ved nærmere eftersyn vise sig at indeholde mere betydning for sagnfor-
tælleren end hvad man ved første øjekast skulle tro. Jeg håber med denne afhandling at
have nuanceret forståelsen af et fænomen der har været bemærket og diskuteret i for-
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skellige sammenhænge lige siden brødrene Grimm definerede genren sagn i begyndelen
af det 19. århundrede.

251





10 Abstracts

10.1 Dansk resumé

Med afhandlingen undersøges stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre
sagn med empirisk grundlag i materiale indsamlet af Evald Tang Kristensen (1843–1929)
i Nordslesvig omkring 1900. Teoretisk og metodisk føres sagnene så vidt muligt ind i de-
res indsamlede kontekst med stort fokus på tre sagnfortælleres biografier, folkloristiske
repertoirer og sagnenes forhold til det eksterne landskab.

Undersøgelsen tager afsæt i en kritisk gennemgang af de forskningshistoriske dis-
kurser fænomenet har været indsat i. Forskningshistorisk har man været interesseret i
sagnet som historisk kilde til stednavnes ophav, og i andre diskurser har man forestillet
sig et menneskeligt behov for at forklare oprindelsen til ting man ikke først forstod, og
hertil føjes gerne en tese om at genindføre betydning i tilsyneladende ‘betydningsløse’
stednavne.

Disse generaliserende forestillinger måtte afvises som overordnede hypoteser, og som
grundtese foreslog jeg omvendt at behovet for at fortælle sagnet i alle sine betydnings-
skabende facetter, går forud for at det stednavneforklarende element inddrages.

Stednavneforklarende elementer i sagn indførte jeg under teorien om stedfæstelse der
første gang formuleredes af Axel Olrik (1864–1917). Med det stednavneforklarende ele-
ment laver fortælleren den aristoteliske paralogisme (fejlslutning) at årsag og konse-
kvens kan omvendes. Således er elementet del af fortællerens retoriske strategier for at
skabe troværdighed i sit sagn

I repertoireanalyser blev det klart at stednavneforklarende elementer inddrages i sagn
i nær sammenhæng med den kontekst som sagnet fortaltes i. Sagnfortælleren Christian
C. Haugaard benyttede stednavneforklarende elementer som del af sin personlige for-
tællestil der også indebar en stor sans for detaljer så som nøjagtige tidsangivelser. Chris-
tian kunne endda finde på stednavneforklarende elementer i det øjeblik han fortalte sit
sagn for Tang Kristensen.

Ægteparret Ane Poulsen og Jes Marcorsen var modsat Christian passive traditionsdel-
tagere, og deres fortælling af sagn var først og fremmest foranlediget af deres ønske om
at hjælpe Tang Kristensen med hans indsamlingsprojekt. Derfor optænker de alt hvad
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de kender til at antikvariske bemærkninger knyttet til det lokale landskab, herunder
også forestillinger om stednavnes ophav.

10.2 English abstract

The dissertation examines place-name explanatory elements in the folkloristic genre
of the legend. Empirically, I have analyzed material collected by Evald Tang Kristensen
(1843–1929) in Northern Schleswig around 1900. Theoretically and methodically, I recre-
ate the original contexts within which the legends were told, with the main focus on
the biographies and repertoires of three legend tellers and the legends’ relationship with
the external landscape.

The dissertation takes as its starting point a critical examination of the research dis-
courses in which the phenomenon has earlier been mentioned. Scholars have been in-
terested in the legend as historical evidence for the origin of the place-name, and in
other discourses scholars have argued for a common human need to explain things
which could not immediately be understood and maybe even to recreate meaning in
what appeared to be a ‘meaningless’ place-name.

Rejecting these generalized assumptions, I took my point of departure in an opposite
hypothesis: People first at foremost want to tell legends with all their multi-faceted
meanings, and the place-name explanatory element is thus a secondary product.

Reintroducing the theory of stedfæstelse (ɔ: ‘anchoring’) by Axel Olrik (1864–1917),
I show how the place-name explanatory element in a legend works as the Aristotelian
paralogism (fallacy) of reversed consequence. Thus the element is part of the rhetorical
strategies which the legend teller uses to give credibility to his legend.

In the repertoire analyses I showed how place-name explanatory elements are closely
connected to the context in which the legend was originally told. The legend teller Chris-
tian C. Haugaard used the elements as part of his personal style of narration together
with his tendency to narrate with multiple details such as exact dates. He even some-
times made up place-name explanatory elements while he was narrating for Tang Kris-
tensen.

The married couple Ane Poulsen and Jes Marcosen were, in opposition to Christian,
passive tradition participants, and their legend-telling was first and foremost prompted
by their wish to help Tang Kristensen in his folkloristic collecting project. Thus they try
to remember what they know about antiquarian notes connected to the local landscape,
including ideas on the origin of place-names.
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11.1 Indledende bemærkninger

Evald Tang Kristensens ‘Dagbøger’ (DFS 1929/016)

Arkivet DFS 1929/016 er del af Evald Tang Kristensens samling der blev indlemmet i
Dansk Folkemindesamling efter Tang Kristensens død i 1929 (Koudal 2004, s. 67). Arkivet
består af 33 indbundne bøger på samlet over 10.000 blade – altså over 20.000 sider – med
Evald Tang Kristensens primære feltnoter fra perioden 1871 til 1917.

Manuskriptet indeholder hovedsageligt det folkloristiske materiale Tang Kristensen
indsamlede i felten og oftest skrev ned på stedet. Hertil findes der ofte også få detaljer
om informanterne – typisk navn og hvor Tang Kristensen mødte personen – optegnet
ved informantens repertoires begyndelse.

Med en kort vandret streg markerer Tang Kristensen en adskillelse af de enkelte folk-
loristiske enheder. En lodret streg ned over en enhed eller hele siden betyder at mate-
rialet er overført til et trykmanuskript. Således holdt Tang Kristensen styr på hvad af
den enormt store mængde materiale der allerede var blevet udgivet, så han ikke trykte
det samme materiale flere gange. I nærværende afhandling ses på siderne 125 og 233
afbildninger af blade i Tang Kristensens feltnoter.

Alle siderne i de 33 indbundne bøger er folieret fortløbende i de øverste højre hjør-
ner. Således er det ikke nødvendigt at henvise til bind og/eller hæfte da sidetallene aldrig
går igen bøgerne imellem. Følgende den almindelige praksis i Evald Tang Kristensen-
forskningen, henviser jeg til recto- og versosiderne som henholdsvis ‘a’ og ‘b’ efter blad-
nummeret.
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Transskriptions- og citatpraksis

Teksten er i appendikset opsat i variantapparat med versionen af sagnet i Evald Tang
Kristensens dagbøger (DFS 1929/016) i venstre spalte og Tang Kristensens redigerede,
trykte version – hvor en sådan er fundet – i højre spalte. De trykte versioner er i de
fleste tilfælde fundet ved hjælp af sitet ETKspace, men de er altid korrekturlæst efter
den fysiske bog.

Transkskriptionerne i venstrespalterne er lavet på baggrund af en sort-hvid affotogra-
fering af manuskriptet med en efterfølgende korrekturlæsning efter den fysiske original.
I transskriptionerne har jeg bevaret linjeskifterne men opløst abbreviaturerne (ɔ: forkor-
telserne) for at lette læsningen.

Tekstkritiske kommentarer om læsevanskeligheder, Tang Kristensens tilretninger af
teksten m.m. findes løbende gennem udgaven i fodnoter. I disse noter benyter jeg “ETK”
som forkortelse for skriveren Evald Tang Kristensen.

Følgende tegn benyttes i transskriptionen:

[ ] = mine tilføjelser
| = linjeskifte (benyttes i noteapparatet og i citater i afhandlingen)
||[sidetal]|| = sideskifte (benyttes i appendikset)
|| = sideskifte (benyttes i citater i afhandlingen)
\[tekst]/ = tilføjelse over linjen
/[tekst]\= tilføjelse under linjen
Udstregninger gengives med en vandret streg oven i teksten
Opløste abbreviaturer står i kursiv

De trykte versioner gengivet i højrespalten følger nøjagtigt værkernes retstavning, tegn-
sætning og layout, dette inklusive kursiveringer af stednavne og andre ord. Dog er
linjeskifterne ophævet.

Abbreviaturer

Evald Tang Kristensen udviklede løbende sit eget forkortelsessystem som han benyttede
når han gjorde sine optegnelser hos informanten. Hvor den økonomisk bevidste Tang
Kristensen sikkert har sat pris på systemets pladsbesparende funktion, har det dog især
fungeret som et system der har givet ham mulighed for at skrive hurtigere når han skulle
følge med sine informanters talestrøm (fx Holbek 1969, s. 2).
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G. Gang Typisk i forbindeler som ‘en Gang’, ‘den
Gang’, ‘sidste Gang’.

gj. gjennem Med variantformen gi. for ‘giennem’.
gl. gammel, gammelt, gamle
Grd Gaard, Gaarden Også i forbindelser som Bondegrd ‘Bon-

degaard’.
h. han I sjældne tilfælde forkortelse for hun.
hū hun
K. Konge, Kongen
M. Mand, Manden
Mske Menneske
N. Nørre I stednavne som ‘Nørre Hjarup’.
omtr. omtrent
Pr. Præst, Præsten
s. saa, siger, sagde Sjældent præt. af verb. ‘se’ der som regel ud-

skrives ‘saa’.
sp. spørger, spurgte
St Sankt
Td. Tønde, Tønder
Ø. Øster I stednavne som ‘Øster Løgum’.

Tabel 3: Hyppige forkortelser i Evald Tang Kristensens feltnoter (DFS 1929/016).

Tabel 3 viser en liste over de hyppigst forekommende abbreviaturer som jeg har fun-
det i de dele af Evald Tang Kristensens dagbøger jeg har transskriberet og arbejdet med
i nærværende ph.d.-afhandling.

I realiteten kan alle abbreviaturer optræde i en variant med stort begyndelsesbogstav
når det abbrevierede ord står som første ord efter punktum (fx H. for ‘Han’).

Ud over denne liste ses også mange forskellige, særegne abbreviaturer der er opfun-
det til lejligheden. Eksempelvis forkortes stednavnet ‘Bevtoft’ en enkelt gang som B.
(‘Bevto Kirke’, s. 288, l. 17), ligesom stednavnet ‘Rugbjærg’ et enkelt sted forkortes R.
(‘ham i Rugbjærg’, s. 290, l. 10).

Tang Kristensen bruger gerne tal i stedet for talord, således 1 i stedet for ‘én’/‘ét’, 2
for ‘to’ osv. Dette er ikke egentlig abbreviaturer eftersom tal jo sagtens kan bruges i
løbende tekst (om end vi af stilistiske årsager gerne undgår det for tallene 1–10 i mor-
derne danske tekster), og de ubestemte artikler ‘en’ og ‘et’ udskriver Tang Kristensen
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som regel. En gang imellem ses ordenstal forkortet, eksempelvis 2 som forkortelse for
‘anden’. I min transskription har jeg dog valgt i alle tilfælde at lade tallene stå som Tang
Kristensen skrev dem.

Holbek (1969, s. 2) nævner hvordan Tang Kristensen skriver ‘og’ nærmest som et
stiliseret g. Nogen egentlig abbreviatur synes der dog ikke at være tale om, og i alle
tilfælde skriver jeg ordet helt ud som og.

Tang Kristensens høje skrivehastighed har også medført at visse ord uvilkårligt ‘for-
kortes’. Særligt ord som sammen og gjennem (når ordet udskrives) står skrevet så kun
de første 3–4 bogstaver læses tydeligt, mens resten af ordet ender i en lang, vandret, og
eventuelt svagt bølget streg (jf. ibid.). I transskriptionerne skriver jeg altid disse ord helt
ud. Kun i tilfælde hvor der er tvivl om læsningen vil jeg kommentere på disse forhold i
noteapparatet.
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11.2 Christian C. Haugaard i Åbenrå

September 1894: Første del

Christians materiale begynder øverst på side 6806b – over linje to er skrevet “C.C. Hau-
gaard” – og fortsætter frem til nederste linje på side 6807b hvor det afbrydes af materialet
fra en anden meddeler.

HAU1

Der har staaet et Kapel her ovre ved Brønlund Slot er bygget af Dronning
2 Skjelbæk ved Aabenraa. det stod her i Margrete 1411. En Aften, da der var

det 15de Aarhundrede og der gik en Løn- Dands paa Slottet, forlangte Kongen,
4 gang fra Kapellet og op til Slottet som var til Stede, at han vilde have

som var bygget af Dronning Margrete alle de kjønneste Piger at se, der var i
6 Brønlund Slot i 1411. En Aften da Aabenraa. Saa hentede de en Pige

der var Dands paa Slottet saa forlangte gjennem den Løngang, der gik fra St.
8 Kongen at han vilde have alle de kjøn- Annas Kapel og til Slottet, hun var

neste Piger at se, der var i Aabenraa, omme fra en Landsby, som hed
10 og saa hentede de en Pige gjennem Løngangen Styrtum. Saa smuk en Pige, sagde

omme fra en Landsby som hed Styrtom Kongen, han aldrig havde set i sine
12 Saa smuk en Pige sagde Kongen han aldrig havde Dage, og saa dandsede han en Dands

set i sine Dage og saa dandset han med hende. For det hun var saa
14 en Dands med hende og for det hun skjøn, gav han hende en Haandfuld

var saa skjøn gav han hende en Haand- Kroner, og Tjeneren én Haandfuld for
16 fuld Kroner og Tjeneren én Haand- at ledsage hende hjem. Men man har

fuld for at ledsage hende hjem. aldrig set hverken Tjener eller Pige
18 Men man har ald[r]ig set hverken Tje- siden den Dag. Sagnet fortæller, at de

ner eller Pige siden den Dag. Sagnet havde taget en Fiskerbaad fra
20 fortæller, at de havde taget en Fisker- Styrtum og sejlet til Als eller Ærø og

baad ved Styrtom og sejlet til Als bosat dem der.
22 eller Ærø og bosat dem der. Sankt Annas Kapel. (Tang Kristensen 1928–1939, 4: 49)

6 i ] Prikken over ‘i’ mangler. Alternativt kunne måske læses et komma.
14 hun ] Et fejlskrevet ‘han’ er rettet til ‘hun’.
22 Sankt Annas Kapel ] ‘St Annas’ og ‘Kapel’ står over hinanden ved linjens udgang.
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HAU2

Et gudefuldt Billed monne der staa [Udgivet version ikke fundet.]
2 udi Sankt Anna ved Aabenraa

det blev der valfartet til.

HAU3

Ved Immervad for mange mange Her- Ved Immervad boede der for mange
2 rens Aar tilbage der boede en Mand år tilbage en mand, som de kaldte

hans Navn var ubekjendt, men de Tøger. Han var så grov rig. En aften
4 kaldte ham da Tøger. Han var saa grov siger han til hans karl: »Hør, der

rig. Saa sagde han til hans Karl 1 Aften: forestår en blodig krig, kan du ikke
6 Hør, der forestaar en blodig Krig, tage den tønde penge og bære om i

kan du ikke tage den Tønde Penge og Låjenmose? Du skal over Hovslund
8 bære om i Laaj\en/mose der og der, forte, og så skal du begrave dem der

du skal over D Hovslund Port Forte og der i det dige der ved Oksevejen.
10 og saa skal du begrave dem der og der i Men ve og ulykke over dig, dersom

den Dige der ved Ogsevejen. Men du ikke gjör, hvad jeg har befalet
12 Ve og Ulykke over dig, dersom du ikke dig.« Karlen rejste af med pengene,

gjør, hvad jeg har befalet dig. Da men da han kom lige til forten, blev
14 han kom lige til Forten blev han over- han overfalden af rövere, og pengene

falden af Røvere og Pengene ham fra- ham fratagne, og derefter blev han
16 tagne og han ihjelslagen. Siden den ihjelslagen. Efter den tid kaldes den

Tid til hver Helligtid er der trimlet hulvej, hvor dette skete, Dokdals
18 en Tønde i Midnatstimen i den Hul- forte, for karlen hed Dokdal, og til

vej, som nu kaldes Dokdal Forte hver helligtid trimler der i
20 efter Karlen der blev ihjelslagen for midnatstimen en tønde, te gnisterne

han hed Dokdal. Den Tønde Trimler står ud af den. Æ har selv set den. Det
22 endnu, te Gnisterne staar ud af var lige lille-juleaften, æ kom fra

Tønden. A har selv set den. Hovslund af, og da hørte æ først det
24 Det var lige Jule-Lilleaften. Æ kom ringslede. Æ blev ræd og sagde:

fra Hovslund af og da hørte æ først »Jösses navn! hvad er det?« Der var
26 det ringslede og æ blev ræd. Der var sne på, og så kom tønden. Æ kom ind

Sne \paa/ og da kom det. Jøsses Navn hvad i mine forældres hus, der ligger tæt
28 er det. og æ kom ind i mine Forældres ||6807b|| ved, og kunde hverken mæle eller

Hus, som ligger tæt ved og saa kunde tale. Min moder spurgte mig, hvad
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30 hverken mæle eller tale. Min Moder det var. »Moder, moder! skreg æ, æ
spurgte mig hvad det var. Moder Moder penge triller ned ad Dokdals forte.« –

32 æ Penge triller ned ad Dokdals Forte »Sagde æ det ikke nok«, sagde min
Sagde æ det ikke nok sagde Moder den moder, »den anden aften, vi kom der

34 anden Aften vi kom der igien[nem] var igjennem, var det heller ikke rigtig
det ikke rigtig fat. Ti stille med det fat.« – »Ti stille med det,« sagde

36 sagde Fader te Børn faar ikke fat fader«[!], te börnene får ikke fat på
paa det. det.«

(Tang Kristensen 1892–1901, 5: 427)

HAU4

Der boede to Mænd i Hovslund i 15de Aarhundrede Der boede to Mænd i Hovslund, og de
2 og de havde en Svoger i Nørre Jarup. Han blev havde en Svoger i Nørre-Hjarup. Den

en Søndag budt ved Øster Løgum Kirke og ene Mands Kone var i sit 50de Aar, da
4 skulde staa Fadder til et Barn som hun fødte en Søn. Broderen havde

blev født af en Kone der var i sit 50de altid sagt: »Naar du faar et Barn, lille
6 Aar. Han havde altid sagt: Naar du Søster, saa skal æ staa Fadder!« Men

faar et Barn lille Søster, saa skal jeg det var just ikke hans Mening, for
8 staa Fadder, men det var just ikke han troede aldrig, hun fik Børn. En

hans Mening. Barnet født og døbt Søndag ved Øster-Løgum Kirke blev
10 paa Mikkels dag 1502 og det blev han budt til at staa Fadder, og Barnet

kaldt Peder og han gav en halv Tønde blev døbt Mikkelsdag 1502. Det blev
12 6 Skjepper Eng til Faddergave. Han kaldt Peder, og han gav ham 6

blev af ham stadig kaldt Lille Skjæpper Eng til Faddergave.
14 Peter og Engen hedder endnu den Drengen blev af ham stadig kaldt

Dag i Dag Per Lilles Eng og hører Lille-Per, og Engen hedder den Dag i
16 endnu til Hovslund til de samme Gaar- Dag Per Lilles Eng og hører endnu til

de, som han gav den til. Konen boede Hovslund til den samme Gaard, som
18 nemlig i Hovslund i de Saarde han gav den til. Engen ligger ellers

34 anden Aften ] Egentlig ‘Aften anden’. Rettet af ETK med tal over ordene.
5 blev ] Læses usikkert da hovedstaven i ‘b’ ikke ses. Således kunne der læses ‘olev’ hvilket dog er ganske
meningsløst.
10 1502 ] De to sidste cifre ‘02’ er plumpt tilrettede, men årstallet læses sikkert.
18 Saarde ] Fejl for ‘Gaarde’.
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Den Eng ligger paa Nørre-Jarup Mark paa Nørre Hjarup Mark og er skaaren
20 og er skaaret ud af en Eng som kaldes Skiftet. ud af en Eng, som kaldes Skiftet.

(Tang Kristensen 1928–1939, 3: 830)

September 1894: Anden del

Efter forrige sagn på side 6807b (HAU4) sker der et skift i blækfarven til lysebrun på
side 6808a. Med sort blæk er øverst på denne side skrevet “Laurids Ravn, Gjenner”, så
materialet optegnet her tilhører altså denne meddeler. Men allerede på den nederste
tredjedel af side 6808b er igen optegnet to sagn med den samme sorte blækfarve som ses
i Christians materiale, hvorefter blækfarven på 6809a og 6809b igen skifter til lysebrun.

De to sagn skrevet med sort blæk på side 6808b tilskreves Christian C. Haugaard i
de trykte versioner, om end intet andet navn står anført over i feltnoterne. Herunder
transkriberer jeg derfor sagnene som del af Christians repertoire. Da jeg først sent blev
opmærksom på disse overleveringer, får de koden henholdsvis HAU4a og HAU4b.

HAU4a

En Gaard ligger midt i Nørre Jarup og En gård ligger midt i Nörre-Hjarup og
2 er hver Mand bekjendt. Da Ulvene er hver mand bekjendt. Da ulvene var

var her i Landet, var det lige til Jule her i landet, skete det en gang lige til
4 aften og en haard klingende Frost da juleaften, og det var en hård

sprang der en Ulv ind over den nedre klingende frost, at der sprang en ulv
6 Halvdør i den Gaard og tog et Barn ind over den nedre halvdör i den gård

paa 2 Aar og løb ned til et Bjæ[r]g og tog et barn på to år og løb med til
8 som den Dag i Dag kaldes Ulvehøj. et bjærg, som den dag i dag kaldes

Ulvehöj.
(Tang Kristensen 1900–1905, 1: 1301)

HAU4b

Omme i Kliplev var en Ørn som Omme i Kliplev tog en Ørn en Gang
2 tog et Barn der var 1 Aar som et Barn paa et Aar, som Forældrene

Forældrene havde lagt fra sig i havde lagt fra sig i en Høstak, og fløj
4 en Høstak og fløj op med det i Re- op med det i Reden, som var i et Træ

den. Men da [den] kom derop blev den i Skoven ved Kliplev. Men da den
6 bange for Barnet, for det skreg og kom derop, blev den bange for

Moderen hørte det og fik Barnet til Barnet, fordi det skreg, og Moderen
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8 bage efter stor Anstrængelse. Hun fik hørte det ogsaa og løb ud og fik en
en Stige. Min Mormoder havde været Stige sat til Træet og fik sit Barn

10 med til det. Reden var i et Træ i tilbage efter stor Anstrængelse. Min
Skoven ved Kliplev. Mormoder havde været med til det.

(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 716)

September 1894: Tredje del

En lang vandret streg omtrent midt på siden 6812a markerer overgangen til den næste
meddeler: “C.C. Haugaard, Aabenraa, fra Ø. Løgum”. Over den vandrette streg står nav-
net “N. Kuntz” (ɔ: lærer N. Kuntz fra Sottrup Sogn i Sundeved, Tang Kristensen 1928–
1939, Registre s. 33), men intet tyder på at Kuntz på nogen måde har taget del i fortæl-
lingen af det følgende, således er alle sagnene udgivet af Tang Kristensen i Christians
navn alene.

På side 6813b afbrydes sagnet HAU7 midt i et ord (“kon||tant”) ved udgangen af den
nederste linje. Sagnet fortsætter igen fra side 6819a. De mellemliggende sider indeholder
blandt andet to af Christians sagn der transskriberes nedenfor som HAU26 og HAU27.
Forinden disse sagn læses en række noter der blandt andet består af en redegørelse for
efterkommerne til Tang Kristensens fætter Kristen Knudsen (død 1891) (s. 6814a–6815a).

I sine erindringer skriver Tang Kristensen (1923–1928, 4: s. 47–48) netop at Christian
C. Haugaard vidste besked om hvor denne familie til Tang Kristensen boede i udkan-
ten af Åbenrå, og oplysningerne om Knudsens efterkommere har Tang Kristensen vel
noteret ned i forbindelse med besøget hos denne familie.

Siderne 6817a–6818a er helt ubeskrevne, og på s. 6818b ses blandt andet et tegnet
kort der viser “Hygum Kro”, “Skolen” og “Brøstrup”. Her må være tale om et kort Tang
Kristensen har tegnet efter gehør fordi han skulle finde nogen i Sønder Hygum der
ligger vest for Rødding kun lidt syd for 1864-grænsen til Danmark. Tang Kristensen har
givetvis skullet finde den N.A. Jensen i Hygum Skov hvis navn Tang Kristensen har
noteret på samme side.

Christians materiale fortsætter uafbrudt fra og med side 6819a til sidste linje på side
6821a hvor sagnet HAU10 netop afsluttes.

HAU5

1845 lige ind til Jul saa a mel- 1845 lige ind til Jul stod æ og min
2 lem Aabenraa og Ribe ved Sande Broder ved Sande Kro, Østerløgum
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Kro, Øster Løgum Sogn, stod j a Sogn, mellem Aabenraa og Ribe, og
4 og ventede ved Landevejen efter min[e] ventede efter mine Forældre, der var

Forældre der var til Stads i Aa- til Stads i Aabenraa. Da hørte æ en
6 benraa. Da hørte a en Trampen Trampen i det fjærne, der immer kom

i det fjærne. Det kom immer nærmere, og saa viste der sig en
8 nærmere, og det var en laadden laadden Skikkelse med Øjne saa store

Skikkelse med Øjne saa store som smaa Tekopper og med
10 som smaa Tekopper og med Hæn- Hænderne op ved begge Sider af

derne op ved begge Sider af Ho- Hovedet. Det kom forbi mig og min
12 vedet. Det kom for\bi/ mig og min Broder i oprejst Stilling, men da det

Broder i oprejst Stilling. Da det kom en 50 Alen forbi, smed det sig
14 kom en 50 Alen forbi smed ned paa alle Fire og det var, som der

det sig ned paa alle 4 og det var stod Gnister af det til alle Sider. Saa
16 som der stod Gnister af det til ||6812b|| forsvandt det. Anden Dagen saa vi, at

alle Sider. Det forsvandt. An- det havde efterladt sig et underligt
18 den Dagen saa vi, at det havde efter Spor i Sneen. Der var flere, der havde

ladt sig et underligt Spor i Sneen. set Skikkelsen langs med hele Vejen,
20 Der var flere der havde set det og de talte om, hvad det da kunde

langs med hele Vejen og de talte være.
22 om hvad det da kunde være. (Tang Kristensen 1928–1939, 2: E 111)

HAU6

Min Moder var omme fra en By Min moder var omme fra en by, som
2 som hedder Varnæs. I Min \Bedste/Moders hedder Varnæs, og der fra fortalte

Oldemoders Tid hen paa Efteraaret hun følgende sagn. I min
4 havde de flere Aftener i Træk bedstemoders oldemoders tid havde

set en Mand i en mørkegraa de flere aftener i træk hen på efteråret
6 Kjole vandre frem og tilbage seet en mand i en mørkegrå kjole

foran Syvmandsskoven, lige- vandre frem og tilbage foran
8 som han manglede noget. Net- Syvmandsskoven, ligesom han

op derved var en Løkke hvor manglede noget. Netop lige ved var
10 hun skulde ind og malke Køer. en løkke, hvor hun skulde ud og

Den Mand var hun bange for. malke køer, men den mand var hun
12 og hendes Moder sagde, at hun bange for og klagede sig til hendes

3 j ] Alternativt læses et udstreget ‘og’.
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skulde ikke være bange naar hun moder for det. »Ja,« siger hun, »du
14 blot havde Vorherre med sig. skal ikke være bange, når du blot har

Jamen Moder naar Vorherre Vorherre med dig.« – »Jamen moder,
16 ikke er med. Ja det skal du sør- når Vorherre ikke er med.« – »Det

ge for min Pige. I den For- skal du sörge for, min pige.« I den
18 trøstning gik hun. Som hun fortröstning gik hun. Som hun sad nu

sad nu og malkede, saa kom der og malkede, kom der en mand til
20 en Mand til hende og greb i hen- hende og greb i hende bagfra og

de bagfra og slæbte hende ind slæbte hende så ind i skoven i en
22 i æ Skov i en Hule. Saa trøstede ||6813a|| hule. Han tröstede hende med, at han

han hende med, at han skulde være skulde være så og så god ved hende[.]
24 saa og saa god ved hende. Pigen græd, Pigen græd, men han gav hende et

men han gav hende et Par Sko med par sko med sølvknapper i, dem
26 Sølvknapper i, dem skulde hun skulde hun tæjj på, som hun og

tæjj o, som hun og giør. Da hun gjorde. Da hun havde gået i dem lidt,
28 havde gaaet i dem lidt, sagde hun sagde hun, om han vilde ikke hjælpe

om han vilde ikke hjælpe hende hende dem af, for de trykkede hende.
30 dem af, for de trykkede hende. og Det gjorde han og. Så bad han hende,

det giør han og. Saa bad han hende om hun vilde ikke hjælpe ham hans
32 om hun vilde ikke hjælpe ham støvler af. Jo, han skulde sætte sig

hans Støvler af. Jo, han skulde ned, og så tog hun støvleknægten og
34 sætte sig ned, og saa tog hun æ slog ham under øret, så han faldt i en

Støvleknægt og slog ham under besvimelse. Men det mærkede et par
36 æ Øre saa han faldt i en Besvi- inde i et andet værelse, og så blev

melse. Men det hørte et Par hun ræd for dem og løb, og de andre
38 inde i et andet Værelse og hun fulgte hende et langt stykke. Men

løb og de andre forfulgte hende hun nåede da lykkelig hjem. Anden
40 et langt Stykke, men hun naaede dag sendte de bud ud her til Åbenrå

da lykkelig hjem. 2 Dag sendte efter militær, og så grov de hulen ud
42 de Bud efter Militær her i og fangede fire rövere. De blev

Aabenraa og saa grov de Hulen udsejlede i Als sund, og så blev der
44 ud og fangede 4 Røvere og de bundet sten om halsen på dem, og de

blev udsejlet i Fyens Hav druknet der.
46 Alssund og Sten om Halsen og (Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1580)

de druknet.

36–37 Besvi|melse ] Første ‘e’ er skrevet oven i et fejlskrevet ‘s’.
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HAU7

I Neder-Jersta[l]d i Bevtoft Nedre-Jersdal i Bevtoft sogn skjæres
2 som skjæres giennem af en stor igjennem af en stor å. Her var i ældre

Aa var der en Poststation i tid poststation i kroen, og posten, der
4 Kroen og Posten som kom kjøren ||6813b|| kom kjørende fra Ribe, skiftede heste

de fra Ribe skiftede Heste der. En gang var der så stor en
6 der. En Gang han var kommen fra oversvömmelse fra åen, te det stod

Ribe var der saa stor en Over- over hele egnen, og hestene gik i til
8 svømmelse fra Aaen, te det livet. Vognen blev vælt, og kusken

stod over hele Egnen og Heste- råbte om hjælp. Kromanden kom så
10 ne gik i til Livet. Vognen til og skar hammelrebene over, og

blev vælt og der var 10000 sådan frelstes hestene. Karlen var helt
12 Mark Kurant i den. Manden forkommen, men kom dog til kroen

raabte om Hjælp og Kroman- og i seng. Da han forlod vognen,
14 den kom og skakr Hammelre- sagde han til kromanden og hans

bene over. Karlen sagde: Hvad folk: »Jeg har 10,000 mark kurant
16 I end giør, saa se at faa Pen- med mig i vognen, og hvad I end gjör,

gene ud, de ligger i et stort så se at få pengene ud, de ligger i et
18 Skrin. Lidt efter, da han var stort skrin.« Lidt efter, da han var

kommen til Seng og var bleven var- bleven varmet lidt op, spurgte han til
20 met op, spu[r]gte han til Pengene pengene. »Å, Gud nåde os,« sagde

Aa Gud naade os sagde Kro- kromanden, »pengene de flød langs
22 manden. Pengene de flød ad åen, vi har ingen penge.« Så

langs ad Aaen, vi har ingen begyndte karlen at klage sig jamerlig.
24 Penge. Aa æ er ulykkelig, æ «Å, æ er ulykkelig, æ bliver

bliver henrettet, sagde Kusken henrettet.« – »Ja, jeg kan ikke hjælpe
26 Ja jeg kan ikke hjælpe dig. Æ dig,« svarede kromanden. Anden dag

Post kjørte 2 Dag til Ribe kjørte posten til Ribe, og der er aldrig
28 og vi har ald[r]ig siden haft kommen post der siden. Stationen

Poststation der. Kromanden blev taget derfra den gang, men

1 Neder-Jersta[l]d ] ‘Jersta[l]d’ Læses usikkert. Den trykte version har “Nedre-Jersdal”.
6 kommen ] Kun det første ‘kom’ læses tydeligt. Resten af ordet løber ud i en bølget streg.
7 saa ] Ordet er tilrettet. Oprindeligt har stået ‘ska’ eller lignende.
14 skakr ] Vel fejl for “skar”.
19 kommen ] Kun det første ‘kom’ læses tydeligt. Resten af ordet løber ud i en bølget streg.
25 bliver ] ‘bl’ er tilrettet. Oprindeligt har der vist stået ‘ll’.
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30 var arm før, men næste Aar kromanden, som ör var arm, blev
kjøbte han en stor Gaard, der snart til en rig mand. Næste år kjöbte

32 laa ind til hans egen og blev han en stor gård, der lå ind til hans
saa en rig Mand, betalte den kon- ||6819a|| egen[,] og betalte den kontant. Det er

34 tant. Stationen blev tagen der- langt over 150 år siden det skete. Min
fra sin Gang. Det er langt fader sagde, at det var om ved 1740.

36 over 150 Aar siden. Min Fader (Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1611)
sagde, det var ved 1740.

HAU8

Det var i 1812 da Kosakkerne Det var i 1812, da Kosakkerne var
2 var da kom der 2 Jøder til Faar- her, at der kom to Jøder til Fårhus kro

hus Kro en Aften sildig. De en aften sildig. De var kjørende og
4 var kjørende og havde Alenvarer havde alenvarer med sig. Kroen

med sig. Men man har ald[r]ig ejedes af to brödre og en søster, og de
6 nogen Sinde set, de er dragen betalte snart deres store gjæld af,

derfra. 3 Dage efter blev der ligesom der også tre dage efter
8 2 gode Heste solgt paa Flens- Jødernes ankomst blev solgt to gode

borg Marked og 2 Brødre og 1 heste af krofolkene på Flensborg
10 Søster som der ejede Kroen be- marked. Tre år derefter solgte de

talte deres store Gjæld af. kroen og satte dem ned i
12 og saa 3 Aar derefter solgte de Öster-Løgum, hvor brödrene kjöbte

æ Kro og satte dem ned i dem hver en gård. Søsteren blev ved
14 Øster Løgum. Brødrene kjøbte at være ugift og var i fattige

dem hver en Gaard. Søsteren u- omstændigheder, men når hun var i
16 gift og var i fattig Omstændig- forlegenhed for penge, og de sad og

heder, men naar hun var i spillede kort i Öster-Løgum kro, gik
18 Forlegenhed for Penge gik hun hun hen til dem og sagde: »Æ

hen til dem. naar de sad og mangler nogle penge. « – »Ja, hvad
20 spillede Kort i Øster Løgum gjær det os an, vor søster,« svarede

Kro og saa sagde hun til dem: Æ de. »Jo,« siger hun, »tigge om dem
22 mangler nogle Penge. Ja hvad vil æ it, og vil I it med det gode, så

gær det os an, vor Søster sagde de véd æ et andet rai. I véd vel nok, hvad
24 Ja siger, de\hun/ tig om dem vil æ || I har været med til.« Så greb de hver i

it, og vil I ikke med det gode lommen og gav hende nogle penge.
26 saa ved æ et andet Rai. I »Du har altidens en sær maner at
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ved vel nok, hvad I har komme og ville have penge på,»
28 været med til. Saa greb de sagde de. »Ja, æ er nødt til at bruge

hver i æ Lomme og gav hende de midler, der står i min magt, for
30 nogle. Saa sagde de: Du har altid med det gode vil I jo ikke.« – »Gå

ens en sær Maner at komme kun nu.« – »Ja, det vil sige, æ går til
32 og vil have Penge paa. Ja, æ en anden gang.« Da den ene af

er nødt til at bruge de Midler brödrene var død og skulde begraves,
34 der staar i min Magt for sagde præsten: »Vorherre bevare mig

med det gode vil I jo ikke. fra at sige, hvad denne mand i sit
36 Gaa kun nu. Ja det vil sige sidste öjeblik har åbenbaret, da der

æ gaar til en anden Gang. står så meget af hans familie her ved
38 1867 blev der funden noget graven, men vi vil håbe, han bliver

nede i Mosen neden for Faa- salig.« 1867 blev der fundet noget
40 rehus i en Kobberkjedel. Kno nede i mosen i en kobberkjeddel

ger og grønt Tøj og al Sand- neden for Fårehus, knoger og grönt
42 synlighed talte for at det var töj, og al sandsynlighed talte for, at

et Par Jøder der var kastet det var her, de to Jøder var kastet
44 ned der. Fysikus fra Aaben ned. Fysikus fra Åbenrå erklærede, at

raa erklærede at det var Menneske det var menneskeben, og
46 ben. Da den ene af Brødrene hovedskallerne havde også lighed

var død og skulde begraves. saa med Jødernes.
48 sagde Præsten Vorherre bevare mig Mærkeligt nok var det, at det havde

fra at sige hvad denne Mand varslet så stærkt der i forvejen. Det
50 i sit sidste Øjeblik har aaben- havde skreget og jamret, og i min

baret, da der staar saa meget drengetid turde der ingen gå forbi
52 af hans Familie her ved æ Grav || den mose. Men da de ting blev gravet

men vi vil haabe han bliver op, så hørte varslerne op.
54 salig. Hovedskallerne havde (Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1376)

Lighed med Jødernes. Det var
56 mærkeligt nok for det havde

varslet saa stærkt der. Det hav-
58 de skreget og jamret der. I

min Drengetid gik turde der

28 greb ] Skrevet oven i et ord.
29 Lomme ] Kun ‘Lom’ læses tydeligt. Ordet afsluttes i en vandret streg.
31 komme ] Kun ‘kom’ læses tydeligt. Ordet afsluttes i en vandret streg.
55 Jødernes ] Det er uklart om den sidste bue på ordet skal læses som et ‘s’.
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60 ingen gaa forbi den Mose.
Men da det blev gravet op,

62 hørte det op.

HAU9

Det var i 1868 en lummerhed Det var en lummerhed Dag i 1868,
2 Dag lige lav æ Sol var ved at lige lav æ Sol var ved at gaa ned, da

gaa ned da stod æ paa Gram stod æ paa Gram Gade og saa’ imod
4 Gade og saa imod Nord og med Nord, og saa lige med ét kom der en

et kom der en hel Trop dan- hel Trop danske Soldater baade
6 ske Soldater baade Artillerister Artillerister og Infanterister i fuld

og Infanterister i Fuld Fart Fart. En høj Officer var foran og
8 og en høj Officer foran og han udgav Befalinger til alle Sider og red

udgav Befalinger til alle saa ind paa Slotspladsen. Men som et
10 Sider og rider ind paa Slots- Stjærneskud var det hele ogsaa

pladsen. Men som et Stjerne forsvundet. Der var flere, der saa’ det.
12 skud var det ogsaa forsvunden. (Tang Kristensen 1928–1939, 2: J 401)

Der var flere der saa det.

HAU10

Der kom en Jøde ind til en gammel Kone En mand på Hyrup mark har fortalt
2 som sad og brændte Kaffebønner, mig følgende: Der kom en jøde ned til

paa Rangstrup Mark, Agerskov en gammel kone på Rangstrup mark,
4 Sogn, og bød sine Varer fal. Nu Agerskov sogn som sad og brændte

havde hun en Tørvekasse. som hun kaffebönner, og bød sine varer fal. Nu
6 havde gravet op i sin Have. og der ||6820b|| havde hun en törvekasse, som der

var nogle Bogstaver paa. Saa spørger stod nogle bogstaver paa. Saa spörger
8 Jøden hende ad. hvor hun havde jøden hende ad, hvor hun havde fået

faaet den. Den har saamænd Fa- den fra. »Den har såmænd fader og
10 der og mig gravet op ude i vor mig gravet op ude i vor have, da vi

Have da vi begravede nogle Kar- begravede nogle Kartofler.« – »Ved I,
12 tofler. Ved De lille Moer hvad lille mo’r, hvad der står på den?«

der staar paa, siger han. Hvor skulde siger han. – »Nej, hvor skulde æ vide

4 Nu ] ‘N’ er skrevet oven i et andet bogstav.
10 ude ] En prik ses over ‘e’. Er prikken tilsigtet, læses der ‘udi’.
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14 æ ved det fra, vi er ikke saa højt det fra, vi er ikke så höjt studerede, te
studeret, te vi kan løjs de Stre- vi kan löjjs de streger og det kram,

16 ger og det Kram der staar. Ja der står.« – »Ja, da står der såmænd,
da staar der saa mænd lille Moer lille mo’r, te der er en kasse neden

18 te der er \en/ Kasse neden under den under den den[!] igjen, og den
igjen og den gjemmer 30000 Mark gjemmer 30000 mark kurant.« – »A,

20 Kurant. Aa Snak har vi nok snak har vi nok af«, siger konen,
af, bild os ikke saadan noget »bild os ikke sådan noget ind.« – »Ja,

22 ind. Ja ven I tykkes om det, ven I tykkes om det«, siger han, »så
saa vil æ blive her nogle Dage vil æ blive her nogle dage, og så vil æ

24 og saa vil æ bekoste det gravet bekoste det gravet op, dersom æ må
op. dersom æ maa faa min få min del af det«. Manden stod ude i

26 Del af det. Mitte (Marie) laden og tarsk, og konen taler så til
tal paa Fader, som stod [ude] datteren: »Mitte (ɔ: Marie), tal på fa’r

28 i Loen og tarsk. Fader kom ind og lad ham komme ind.« Så kom han.
Hvad tykkes du . . . . . . Ja »Hvad tykkes du om det, den

30 saa gu maa han saa. Men det me- fremmede mand siger.?[!] Han vil
ste vil æ da ha, hvis der er blive her og grave i vor have på hans

32 noget. Her er Hans og Peter ov- egen bekostning, dersom han må få
re, de har ikke noget at bestille. ||6821a|| hans part af det, han finder. Må han

34 De fik anstilt og de graver og grave for dig?« – »Ja, såmænd må
lav de kom saa 6 Alen ned, siger han så, men det meste vil æ da ha’,

36 de: Nu vil vi grave ikke længere hvis der er noget. Her er Hans og
ned, for der er ingen Kasse Peter ovre, de har ikke noget at

38 Men saa lod Jøden en blank Da- bestille, så kan de jo få arbejde«. De
ler glide i Haanden af dem og fik så det hele stilt an og kommer til

40 da de saa havde gravet en halv at grave. Lav de kom så seks alen
Alen til, saa kom Kassen til ned, siger de: »Nu vil vi ikke grave

42 Syne. Saa kan I stole paa, længere ned, for der er ingen kasse.«
der blev glæde. De drog Kassen Men da lod jøden en blank daler glide

44 op og den indeholdt Pengene i ned i hånden af dem, og da de så
Guld. Men paa den Kasse havde gravet en halv alen til, så kom

19 gjemmer ] Muligvis abbrevieret. Kun ‘gjem’ læses sikkert hvorefter ordet ender i en kort vandret streg.
27 [ude] ] Et ord (eller en del dera) er udstreget ved linjens udgang.
36 grave ikke ] ETK har skrevet noget, vistnok et lille 2-tal, foran det abbrevierede ord ‘grave’. Sandsynligvis
er det en rettelse af ordrækkefølgen til ‘ikke grave’.
37 Kasse ] Skrevet oven i et andet ord, vistnok et fejlskrevet ‘Kasten’.
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46 stod der skrevet at der var en kassen til syne. Nu kan I stole på, der
længere nede der indeholdt blev glæde. De drog kassen op, og

48 lige saa meget. Hele Byens den indeholdt alle pengene i guld.
Folk blev jo samlet og efter Men på den kasse stod der skrevet, at

50 2 Timers Arbejt havde de der var én længere nede, der
den oppe ogsaa. Men saa vilde indeholdt lige så meget. Hele byens

52 æ Regjering have det halve og folk blev så samlet, og efter to timers
æ Jøde vilde have det halve og arbejt havde de den oppe også. Men

54 saa kom de i Proces og den så fik regjeringen nys om sagen, og
varede i 6 Aar og den endtes den vilde have det halve, og jøden

56 med. te da Processen havde Ende vilde have det andet halve. Det kom
havde Folkene ikke mere end så til en proces, og den varede i seks

58 4000 gamle Mark og saa solgte år, og endtes med, at der ikke var
de deres Gaa[r]d og saa drog de til mere end 4000 gamle mark i behold

60 Jylland. En Mand paa Hy- til folkene. Så solgte de deres gård og
rup Mark har fortalt mig det. drog til Jylland.

(Tang Kristensen 1892–1901, 3: 2199)

September 1894: Fjerde del

Fra og med linje to på side 6824a fortsætter Christians sagnrepertoire. Øverst på siden
står optegnet: “Apotekeren paa Jørgensgaard, v. Lachmann”. Mellem linje et og to ude
ved venstremarginen er navnet “Anna” skrevet og igen overstreget. Disse navne må
forstås som noter, måske mulige værter og/eller informanter som Tang Kristensen har
fået anbefalet at opsøge. Materialet fortsætter uafbrudt i feltnoterne frem til og med side
6832b.

Materialet fra HAU11 til HAU24 er netop udgivet rundt omkring i Tang Kristensens
udgivelser i Christians navn alene. Sektionen afsluttes med HAU25 der måske ikke til-
hører Christian, jævnfør fodnoten til dette sagn.

HAU11

Der var en Mand for et 200 Aar siden For et par hundrede år siden kom en

56 Processen ] Abbreviaturen læses lidt usikkert.
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2 paa Hjarup lund, Hovslund Mark Øster sildig aften to karle til den mand, der
Løgum Sogn, der kom sildig en Aften boede på Hjaruplund, Hovslund

4 2 Mand til ham og de siger til ham, mark, Öster-Løgum sogn, og spurgte
om han ikke havde set de to Lys brænde om han ikke havde set de to lys, der

6 ved den store Runesten. Nej siger han stod og brændte ved den store
Ja skal vi ikke der gaa hen i Aften runesten. »Nej«, siger han. »Ja, skal

8 med Skovl og Spade, for der maa vi så ikke gå derhen i aften med skovl
\være/ Penge. Efter lang Raadslaaen saa gik og spade, for der må være penge?«

10 de og de gik hen \derhen/ og Sagnet siger at Efter lang rådslåen gik de derhen, og
de fik mange Penge og de havde en sagnet siger, at de fik mange penge.

12 Hund med, og saa fandt de ogsaa Manden havde en puddelhund med
en hel Del Guldpenge, dem bandt sig, og der var også en hel del

14 Manden om Halsen af Hunden, for guldpenge, dem bandt manden om
det var hans Hund, det gjorde han uden halsen på hunden, uden at de andre

16 at de \andre/ lagde Mærke til det og saa gik lagde mærke til det, for dem havde
de forbi en Kjæmpehøj der ligger han stukket til side. På tilbagevejen

18 paa hans Mark, da de gik tilbage kom de forbi en kjæmpehöj, der
og der gjør han sig et Ærende hen til ligger på hans mark, og der gjorde

20 den og lod som der var noget i Vejen han sig et ærende hen til den, han
med Hunden og saa smed han Pengene ind lod, som der var noget i vejen med

22 i en Hulning i Højen. Der skulde hunden, men så smed han pengene
Pengene jo ligge til anden Dag som var ind i en hulning i höjen. Det var nu

24 en Søndag. Men da han kom var Pen- en løverdag aften, det her gik for sig,
gene borte. Den Høj hedder den og så skulde pengene jo ligge der i

26 Dag i Dag Tavlsbjæ[r]g, for Manden höjen til om morgenen. Men da han
som boede paa den Gaard, hed Tavl ||6824b|| kom, var pengene borte. De to karle

28 og Hunden skal endnu gaa hver Nat må alligevel hav[e mærket uråd] og
en Tur fra Tavlshøj og til Stenen og er så gået tilbage den samme nat og

30 rasle med Pengene. En Puddel. har taget pengene. Manden på
Manden paa Hjaruplund og de to Karle Hjarupluund[!] og de to karle blev nu

32 fra Hovslund blev nu til rige Folk til rige folk. Höjen hedder den dag i
De to Karle har alligevel mærket Uraad dag Tavlsbjærg, for manden, som

34 og har saa gaaet hen og taget Pengene. boede på den gård, hed Tavl, og
hunden skal endnu gå hver nat en tur

2 Mark ] En blækklat er tabt oven i ‘rk’.
28 Hunden ] ‘Hu’ er tilrettet.
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fra Tavlshöj og til stenen og rasle
med pengene.
(Tang Kristensen 1892–1901, 3: 2197)

HAU12

Paa Jarup Mark ligger der en Gravhøj På Hjarup mark ligger der en gravhöj,
2 som kaldes Tohyy for der er en Gang som kaldes Tohyy. Det er egentlig en

imellem de to Høje. Den Høje Dob- dobbelthöj, for der er en gang tværs
4 belthøj støder op til Jaruplund igjennem den. Höjen støder op til

Mark og der blev i gamle Dage ført en Hjaruplund mark og ligger i en
6 Proces med en Mand som boede forfærdelig stor løkke, der ligger lige

i Nørre-Jarup af en Mand som ind til mine forældres hus. Om denne
8 boede i Heste Horsbyg i en Gaard som løkke blev i gamle dage ført en proces

hedder Fjerholm og begge de Mænd imellem en mand, der boede i
10 var Svogre og Sagnet fortæller Nörre-Hjarup, og en mand i en gård i

at den ene Mands Søn som var Horsbyg, som kaldes Fjerholm. De to
12 Løkken tilskreven, som Gravhøjen mænd var svogre. Sagnet fortæller

ligger i og han skulde arve efter sin herom følgende,[!] Den ene mand
14 Moster blev forgiftet af sin ældre (nemlig han i Nörre-Hjarup), havde

Broder som saa tren i Stedet en to sönner, og den ene af dem havde
16 Morgen ved Kaffebordet. Fader og fået løkken tilskrevet efter sin moster,

Moder var til Kirke i Øster-Løgum som han skulde arve. Men han blev
18 og da de kom tilbage og var ved Bar- en morgen ved kaffebordet forgiftet

lund, da sagde Konen til Manden, ||68251|| af sin ældre broder, der så mente at
20 Fader der er noget ved det, det aner kunne trine i stedet som arving.

mig, jag paa Hestene. Ja hvad Fader og moder var til kirke i
22 skulde der vel være ved det. Der Öster-Løgum den samme dag, og da

er noget ved det med Lave. Aa du de kjørte tilbage og kom til Barlund,
24 har altid saadan underlige Tanker sagde konen til manden: »Fader, der

Moder. Men da de kom hjem til er noget ved det, det aner mig, at det
26 Gaarden da laa Lave død. Stor er galt, jag på hestene.« – »Hvad

Sorg og Jammer, konen vred sig og skulde der vel være ved det?« siger

3 Den Høje ] Oprindeligt stod der ‘De Høje’ hvilket ETK har rettet til ‘Den’ ved tilføjelse af ‘n’ og udtregning
af ordet.
7 af ] Læses usikkert. Der kan dog ikke stå “og” som i den trykte version.
23 Lave. Aa ] Et tegn står mellem punktum og ‘Aa’, måske et udstreget ‘og’.
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28 skreg. Saa begyndte Processen om han. »Der er noget ved det med
Lykken, da Testamentet ikke rigtig Lave,« siger hun igjen. »Å, du har

30 var i sin Orden og Advokaterne her altid sådanne underlige tanker,
i Aabenraa erkjendte Laves Kjære- moder.« Men da de kom hjem til

32 ste for den rette Arving, han var gården, da lå Lave død. Nu blev der jo
nemlig forlovet med en Tjeneste- stor sorg og jammer. Konen skreg og

34 pige i Fjerholm; F[o]rældrene vil- vred sig, men med al hendes gråd
de jo have haft at den ældre Broder kunde hun ikke få sönnen levende

36 skulde have det. Processen varede igjen. Så begyndte processen om
i 7 Aar. Det var en forfærdelig løkken, da testamentet ikke rigtig var

38 stor Løkke og ligger lige ind til mine i sin orden. Advokaterne her i Åbenrå
Forældres Hus. Den endte med erkjendte Laves kjæreste for den rette

40 at de skulde skifte den efter de arving, han var nemlig forlovet med
to Høje. Broderen Peder fik den en tjenestepige i Fjerholm.

42 nørre Del og Kjæresten den søndre. Forældrene derimod vilde have haft,
Peder græmmede sig Dag for Dag og at den ældre broder skulde have

44 en Aftenstund da han stod ved æ løkken. Processen varede i syv år, og
Høj, da kom der en Mand til ham den endte med, at de skulde skifte

46 og sagde: Skal vi ikke ind og bade os ||6825b|| løkken efter de to höje. Broderen
i den Mergelgrav lige ind til Bjærget, Peder fik den nörre del med den ene

48 der ser saa underlig ud og har ald[r]ig höj, og kjæresten fik den søndre del
rigtig haft Ro siden det passerede med den anden höj.

50 med Lave. Den Stud har det nok heller (Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1306)
ikke været rigtig med. Hvordan kom

52 Per Mathisen med den Stud. Men
det har nu egentlig ikke med den Histo-

54 rie at giøre sagde Manden, men
tre Mand maatte lige godt lade sit

56 Liv for den Stud, Hans, Lave og
Peder Mathisen og man siger, den

58 fjerde skal gaa med. Nok er det de
gik ud at bade. Uha du gjør mig

60 da løjerlig med den Fortælling siger

37 forfærdelig ] Første ‘’ går ikke over linjen, om end en hårstreg anes.
47–68 i den Mergelgrav … græmmede sig ihjel. ] ETK har sat et stort kryds over disse 22 linjer på s. 6825b.
I den trykte version har han netop udeladt teksten allerede fra og med linje 43. Denne del er aldrig siden udgivet.
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Peder, for hende som boer her oppe
62 i det Hus har saa mænd ogsaa taget

sin Død over det siger Folk.
64 Hun ligger nu død og begravet paa

Løjm Kirkegaard. Lad dem nu
66 alle hvile i Ro, for der lever jo

Familie af dem endnu.
68 Peder græmmede sig ihjel.

HAU13

Der har været bevogset med Skov i Der har været så bevokset med skov i
2 Nørre-Jarup og saa skulde der være et Nörre-Hjarup, at når der skulde være

Bryllup og saa gaa to Karle i Forvej- bryllup, måtte to karle gå i forvejen
4 en og hugge Træ ned for Bruden at og hugge grene ned, for at de ikke

det skulde ikke tage Kronen af hende. ||6826a|| skulde tage kronen af bruden, og når
6 Saa kom de op ved en Løkke som den de kom op ved en løkke, der den dag i

Dag i Dag kaldes Skovende og der dag kaldes Skovende, skulde de stå og
8 skulde de staa og vente efter at Bru- vente efter, at bruden kom. Da har

den kom. Saa kjørte de til Kirke og Öster-Løgum by ikke været så smuk,
10 blev viet sammen. Da var Øster Løgum som den nu er. En gang skete det ved

ikke været saa smuk som den nu er et bryllup i Hjarup, at en af de karle,
12 men en af disse Karle havde vær[e]t der sådan skulde gå i forvejen, havde

forlovet med Bruden først. Da de saa været forlovet med bruden først, og
14 kjørte tilbage saa sprang de to bag da så parret var blevet viet sammen,

op paa Vognen og kjørte med hjem i og de kjørte tilbage, så sprang de to
16 Bryllupsgaarden. Da de var færdige karle bag op på vognen og kjørte med

med Spisningen begyndte som sæd- hjem i bryllupsgården. Da gjæsterne
18 vanlig Dandsen ovenpaa. Saa stod var færdige med spisningen,

Brudgommen frem og sagde: Enhver begyndte som sædvanlig dandsen
20 fra hele Byen er velkommen i mit ovenpå. Da stod brudgommen frem

Hus og faar frit spise og drikke und- og sagde: »Enhver fra hele byen er
22 tagen Tagefæl, han maa ikke komme med. velkommen i mit hus og får frit spise

65 Løjm ] Her er vel tale om en udtalenær gengivelse af stednavnet Løgum, jf. udtaleformen [¬½óJ;m] (DS, 6:
s. 94). Man kunne dog måske læse ‘Løjen’.
10 Løgum ] Kun ‘Løg’ læses sikkert. Ordet ender i en vandret streg.
19 Brudgommen ] Kun ‘Brudgo’ læses sikkert. Herefter ender ordet i en let bølget, vandret streg.
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Næppe har Brudgommen sagt disse Ord og drikke undtagen Tagefæl, han må
24 før Manden \Karlen Tagefel/ foer ind med en Øgse i ikke komme med.» Næppe havde

Haanden og kløvede Brudgom[men]s Pan- brudgommen sagt disse ord, ör
26 de og med det samme tog han Bruden karlen, der ör havde været kjæreste

og løb ned til Jarup Aa til det med bruden, foer ind med en økse i
28 Høl som hedder endnu Semphøl hånden og kløvede brudgommens

og det ligger der i det at Morderen pande, og med det samme tog han
30 som gjorde det hed kaldtes Semp- bruden og løb med hende ned til

thal tafel og det er 12 Alen dyb. Hjarup å til det høl, som endnu
32 Det var en indvandret Tysker. hedder Semphøl efter morderen, der

var en indvandret Tysker og kaldtes
Semptafel. Hullet er 12 alen dybt, og
der druknede de begge.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1307)

HAU14

Paa Søgaards Mark kom en Mand En mand, der hed Anders, kom ind til
2 der hed Anders, han siger: Nis vil en anden mand på Søgårds mark og

du med paa Jagt i Morgen Formid- sagde: »Nis, vil du med på jagt i
4 dag. Ja og saa kan din du tage din morgen formiddag?« Han sagde ja,

Tjenestekarl med saa mødes vi ved »og så kan du tage din tjenestekarl
6 Gallehus, det ligger her ved Aaben- med, så mødes vi ved Gallehus» – det

raa. Anden Dags Formiddag præcis er det sted, der ligger her tæt ved
8 Klokken 9 mødtes de alle tre og skød Åbenrå. Anden dags formiddag

en Hjort. Saa hørte Skovrideren præcis kl. 9 mödtes de alle tre, og
10 der blev skødt, han drog ind til Gal- snart efter skød de en hjort.

lehus og sagde til Værten: I Dag Skovrideren hørte, at der blev sködt,
12 fanger man Krybskyttere. Ja pas og han drog ind til Gallehus og sagde

De paa, de fanger ikke Dem først til værten: »I dag fanger man
14 for de er ikke gode at gaa imod. krybskytter.« Han svarede: »Ja, pas

Det har vel ingen Fare og saa rider De på, de andre fanger ikke Dem
16 han hen ad Skoven til. Da havde først, for sådanne karle er ikke gode

Anders ingen Skud i Bøssen. Saa at gå imod.« – »Det har vel ingen

28 Semphøl ] Rettet med udstregninger og tilføjelser over linjen. Oprindeligt har stået ‘Senepøle’.
13 Dem ] Alternativt læses ‘dem’, om end der må være tale om høflig tiltale.
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18 siger han til Nis: Lad mig laane fare,« svarede han, og så red han hen
din Bøsse. Nej jeg holder ikke ad skoven til. Da havde Anders ingen

20 Bøsse for at skyde Folk med. skud i bøssen, og han siger så til Nis:
Saa gav Karlen ham sin Bøsse og »Lad mig låne din bøsse.« – »Nej, æ

22 saa skød han Skovrideren. som faldt holder ikke bøsse for at skyde folk
af Hesten og døde Strags. Da de med.« Sagen var jo, at de havde fået

24 nu troede han var død og var borte öje pa skovrideren. Så gav karlen
kom han saa meget til sig selv at ham sin bøsse, og med den skød han

26 han red ned paa Farves Mølle og ||6827a|| skovrideren, der faldt af hesten. Da
siger: Anders Anders Nis er fri de nu troede, han var død, gik de

28 og saa faldt han af Hesten og døde. deres vej. Men han kom så meget til
Nis gik strags ind og mældte det sig selv, at han red ned på Farvers

30 og blev str[a]gs sat fast af Land- mølle, og der fik han lige sagt de ord:
Amtmanden og da hans Moder »Anders, Anders, Nis er fri!« örend

32 hørte Rygtet der sagde, at det var han faldt af hesten og døde. Nis gik
ham der havde skudt Skovrideren straks ind til amtmanden og mældte

34 saa fik hun et Halvslag, men saa blev drabet. Han blev så sat fast, og da
han sat paa fri Fod anden Dagen hans moder hørte rygtet, der fortalte,

36 og Anders blev sat fast og sad et at det var ham, der havde skudt
i Kjælderen paa Brønlund Slot skovrideren, fik hun et halvslag (ɔ:

38 i et Hul eller Kjælder som den Dag lammelse i den ene side). Men anden
i Dag kaldes Anderses Hul og dagen blev hun atter sat på fri fod, og

40 blev offentlig henrettet ved Nybøl Anders blev sat fast. Han sad i et hul i
paa Stejlebakken. Der lever end- kjælderen på Brøndlund slot, som

42 nu gamle Folk som /hvis Forældre\ var Vidne dertil. den dag i dag kaldes Anderses hul, og
Der staar 1784 paa en Tavle som er han blev offentlig henrettet ved

44 anbragt paa en stor Eg i Sønder- Nybøl på Stejlebakken. Der lever
skoven og ved det var det Skov- endnu gamle folk, hvis forældre var

46 rideren blev skudt. vidne dertil. På en stor eg i
Sønderskoven er anbragt en tavle,
som bærer årstallet 1784, og ved det
træ var det, skovrideren blev skudt.
(ibid., 3: 1310)

20 med ] Alternativt læses ‘ned’.
26 Farves ] ‘v’ rettet fra ‘r’.
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HAU15

1802 henter en Karl fra Risjarup sin En karl fra Rishjarup var en dag ovre
2 Kjæreste som tjente i Brunde og de spa- at besøge sin kjæreste, som tjente i

serer over Jelm Skov Mark og gjennem Ris Brunde. De spaserede over Egelund
4 Skov og taler om deres Fremtid og Bryl- mark og gjennem Ris skov og talte

luppet. Men de kan ikke blive enige om, om deres fremtid og brylluppet. Men
6 hvordan de skal stille deres Sager an i de kunde ikke blive enige om,

Fremtiden. Pigen siger: Du kan nok forstaa ||[6827b]|| hvordan de skulde stille deres sager
8 lille Hans at vi snart maa have Bryllup an i fremtiden. Pigen siger: »Du kan

efter de Omstændigheder, jeg befinder mig nok forstå, lille Hans, at vi snart må
10 igjen. – Han svarede: Jeg kan endnu ikke have bryllup efter de

ernære en Kone \og har ingen Penge/. omstændigheder, jeg befinder mig i.«
12 Sagen endtes med at han Han svarede: »Jeg har ingen penge

sagde: Jeg skal vise, at du skal rette dig og kan endnu ikke ernære en kone.«
14 efter mig og med det samme tog han en Kniv Enden på deres samtale blev, at han

op af Lommen. Efter en Kamp paa Liv sagde: »Jeg skal vise dig, at du skal
16 og Død i 10 Minuter blev han Overherre rette dig efter mig.« Med det samme

og dræbte hende med 15 Saar, da hun i tog han en kniv op af lommen og
18 det samme snublede. Nogle forbikjøren efter en kamp på liv og død blev han

de Høstvogne fandt hende liggende. Næ- overherre og dræbte hende med 15
20 ste Morgen hentedes han hos sin Moder, sår. Nogle forbikjørende fandt hende

der boede her i Byen og efter 1 Aars liggende ved vejen. Næste morgen
22 Forløb blev han halshugget ved Nybøl hentedes han hos sin moder, der

Stejle. boede her i byen og blev året efter
halshugget ved Nybbøl stejle. Dette
skete 1802.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1343)

HAU16

1780 kjørte et Par Brude\Kjæreste/folk fra Varnæs Et par kjærestefolk kjørte fra Varnæs
2 til Nørre-Jarup, og da de kom her ved til Nörre-Hjarup. Da de kom her ved

Skedebjærg. Da hørte Bruden et forfærde- Skedebjærg, hørte pigen et
4 ligt Skrig. Tys der er noget sagde hun. Nej forfærdeligt skrig. »Tys, der er

10 igjen. ] Alternativt læses ‘igjennem’ i abbrevieret form. Formuleringen er dog stadig besynderlig.
11 \og har ingen Penge/ ] Hvor tilføjelsen præcist tænkes indført, er lidt uklart.
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sagde Brudgommen det er Vinden. Men saa kom noget,« siger hun. »Nej, «siger[!]
6 der et igjen og med det samme sprang brudgommen, »det er vinden.» Men

han af Vognen og Bruden med og ilede så kom der ét skrig igjen, og med det
8 ind i Dalen. Da laa der en Pige ilde samme sprang karlen af vognen, og

tilredt paa en 16, 17 Aar af en Mand pigen sprang med og ilede ind i
10 der løb ind i Skoven og var gjennem- dalen. Da lå der en pige på jorden på

banket af Karlen, saa Blodet flød en 16, 17 år og var ilde tilredt, så
12 af Næse og Mund. Mand og Kone tog blodet flød hende ud af næse og

naturligvis Pigen med til Brunde Kro og ||6828a|| mund. En mand løb i det samme ind i
14 angav det passerede. 20 Aar efter da\at/ skoven, og det var ham, der havde

Mand og Kone havde været gift i den Tid, gjennembanket hende. Karlen og
16 for de fik Bryllup kort efter at de traf pigen tog naturligvis pigen med til

Pigen – da kom der en Mand ind til Brunde kro og angav det passerede.
18 Konen som sidder og væver, og en Kone De to blev så gift, de havde bryllup

ogsaa. Hun var altid gjæstfri og gav kort efter at de traf pigen, og der gik
20 dem en Kop god varm Kaffe og spurgte så 20 år hen. En dag, som konen sad

dem ad hvor de var fra. Ja nu boer og vævede, kom der en mand og en
22 vi ikke langt herfra for vi har kjøbt kone ind til hende. Hun var altid

et Sted paa Strandelhjørn Mark. I gjæstfri og gav dem en kop god varm
24 Samtalens Løb fortalte Konen: Jeg har kaffe og spurgte dem ad, hvor de var

været i stor Nød en Gang. For 20 Aar fra. »Ja, nu boer vi ikke langt herfra,
26 siden blev jeg angreben ved Skedebjæ[r]g for vi har kjöbt et sted på

af en Mand der flygtede ind i Skoven Strandelhjörne mark.« I samtalens
28 og vilde have øvet Voldtægt imod mig og løb fortalte så den fremmede kone:

behandlede mig ilde, men et Par Kjære- »Jeg har her i egnen været i stor nød
30 stefolk fra Varnæs frelste mig. Det en gang. For 20 år siden blev jeg

er mig og min Mand sagde Konen. I det angreben ved Skedebjærg af en
32 samme kom han ind. Hun spurgte om mand, der vilde have øvet voldtægt

\de/hun ikke havde fundet Gjerningsman- imod mig og behandlede mig ilde.
34 den, men ham havde de ald[r]ig faaet Men et par kjærestefolk fra Varnæs

opdaget. Netop hendes den fremmede Ko- frelste mig, og manden flygtede ind i
36 nes Datter og Væverkonens Søn fik skoven.« – »Det er mig og min mand,

senere hin anden. der frelste dig,« sagde konen. I det

7 ilede ] Skrevet oven i et andet ord.
14 da ] Læses usikkert.
32 Hun ] ‘H’ er tilrettet.
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samme kom manden ind. Hun
spurgte, om de ikke havde fundet
gjerningsmanden. Men ham havde de
aldrig fået opdaget. Det kan gå
underlig til i verden, for netop den
væverkones sön og den fremmede
kones datter fik senere hinanden.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1498)

HAU17

Ved en Kro, Vattenbjæ[r]g Kro imellem Im- Ved Vartenbjærg mellem Immervad
2 mervad og Haderslev er en Hule, der kaldes og Haderslev er en hule, der kaldes

Fredshule, der er en lang Bjærgkjæde som Fredshule. Tæt ved er en lang
4 kaldt Skovby Bjærge. Det var forfærde- ||6828b|| bjærgkjæde, som kaldes Skovby

lig berygtet i gammel Tid for Røvere. Det var bjærge. De var forfærdelig beryktede
6 altid Skik og Brug af Beboerne i Ha- i gammel tid for röveri. Beboerne i

derslev, at de hentede deres Tørv i Ab- Haderslev havde altid den skik, at de
8 kjær, en By der støder umiddelbart hentede deres törv i Abkjær, en by,

ind til de Bjærge og for at være sikre der støder umidelbart ind til de
10 paa at undgaa Overfald havde de som- bjærge, og for at være sikre på at

me Tider et Par Politibetjente med. undgå overfald, havde de somme
12 En Gang kom der to kjørende som ingen tider et par politibetjente med. En

Politi havde med og de havde netop gang kom der to kjørende, som intet
14 \en Pose/ Penge med som de skulde aflevere i politi havde med, og de rejste netop

Immervad, hvor der var Poststation. med en pose penge, som de skulde
16 De blev overfaldne af Røvere, slaaet aflevere i Immervad, hvor der var

ihjel og kastet i den Aa, der snoer poststation. De blev overfaldne af
18 sig langs med Engen. Ligene blev op- rövere, slået ihjel og kastet i den å,

skyllet næste Dag ved Lille Emmer- der snoer sig langs gjennem engen.
20 vad Bro, saa kaldet den røde Bro, Ligene blev næste dag opskyllede ved

en Fjerdingvej derfra og et Par Mænd Lille-Immervad bro, såkaldet den
22 fandt dem. Nu blev Beboerne na- røde bro, en fjerdingvej derfra, hvor

turligvis mere angst der i Haderslev et par mænd fandt dem. Nu blev

4 kaldt ] ‘t’ læses usikkert.
4 Bjærge ] 1-2 bogstaver efter ordet er slettet.
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24 og det bestemtes at der skulde følge beboerne der i Haderslev naturligvis
Politi med og der kjøre 20 Vogne endnu mere angst, og det bestemtes,

26 ad Gangen. Da Borgerne en Gang kom at der skulde kjøre 20 vogne ad
lige ind til Jul tilbage fra Mosen gangen og stadig følge politi med. Da

28 efter deres sædvanlige Tur efter Tørv borgerne en gang lige ind til jul kom
og de kom lige ind til Fredshule blev tilbage fra mosen på deres

30 de igjen overfaldne af en hel Del sædvanlige tur efter törv, og de kom
Røvere og hvis ikke Soldaterne havde lige ind til Fredshule, blev de igjen

32 lagt dem i Baghold ved Vattenbjæ[r]g saa ||6829a|| overfaldne af en hel del rövere, og
var de også bleven faaet samme Behand- hvis ikke soldaterne havde lagt dem i

34 ling som de første, men Soldaterne baghold ved Vartenbjærg, så havde de
gjorde rent Bord og hvad de ikke dræbte, også fået samme behandling som de

36 tog de med som Fanger ind til Haders- først omtalte, men soldaterne gjorde
lev. Efter den Dag fik de Fred og deref- rent bord, og hvad de ikke dræbte,

38 ter blev Hulen kaldt Fredshule. tog de med som fanger ind til
Haderslev. Efter den dag fik de fred,
og siden blev hulen kaldt Fredshule.
(ibid., 4: 1457)

HAU18

Sildig paa Efteraaret stod en Mand og Sildig paa Efteraaret stod en Mand og
2 hentede sin Tørv paa Laaddenmose. læssede Tørv paa Laaddenmose. Med

Med et ser han en forfærdelig Masse et ser han en forfærdelig Masse
4 Mennesker og saa vidt han kunde se var det Mennesker, der kom med Ogsevejen

danske Soldater der kom fra Norden fra Emmervad og drog syd paa og
6 fra Emmervad med Ogsevejen og de drog stadig videre. Saa vidt han kunde se,

Syd\paa/ og stadig videre. Han saa ogsaa var det danske Soldater. Han saa’
8 at de havde Hvil der. Det var nu et ogsaa, at de holdt Hvil paa Vejen. Det

Syn, men mærkeligt nok stod den selv var blot et Syn. Men mærkeligt nok
10 samme Mand der 1848 i Marts Maa- stod den selvsamme Mand der i 1848

ned og saa i Virkelighed det samme Bil- i Marts Maaned og saa’ i
12 lede, som han for 20 Aar siden havde Virkeligheden det samme Billede, han

set i Varsel, men da drog de ud for for 10 Aar siden havde set i Varsel.

35 Bord ] ‘B’ er skrevet oven i et andet bogstav eller er tilrettet.
1 Sildig ] ‘l’ er skrevet oven i et fejlskrevet ‘d’.
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14 at kjæmpe for Sønderjyllands Frihed Da drog de ud for at kjæmpe for
og 10 Aar senere da ser han atter et Sønderjyllands Frihed. 10 Aar senere

16 Syn, efter hans Tykke en høj Offi- saa’ han atter et Syn. Efter hans
cer ride foran en lille Trop danske Tykke var det en høj Officer, der red

18 Soldater og han hørte Befalingsmanden sige: foran en lille Trop danske Soldater,
Er Gud med os, hvo kan da være mod os og han hørte Befalingsmanden sige:

20 vi har Retten paa vor Side. Med det »Er Gud med os, hvo kan da være
samme var Synet borte. Derfor var mod os, vi har Retten paa vor Side.«

22 han trøstig i Haabet om Sønderjyllands Frem- Med det samme var Synet borte. Han
tid. Han fortalte det forud for min Fader. ||6829b|| fortalte begge Syn for min Fader, det

24 og han stod ved hans Side, da han saa de vir- første, længe førend det blev til
kelige Soldater komme. Virkelighed, og han stod ved hans

Side, da de virkelige Soldater kom.
(Tang Kristensen 1928–1939, 2: J 403)

HAU19

Paa Nørre-Jarup Mark ligger et lille På Nörre-Hjarup mark ligger et lille
2 Skovhoved begroet med Ege, der har staa- skovhoved, begroet med ege, på en

et i mange Aarhundreder. Man siger mark eller løkke, der hedder Kolding.
4 der har været en Røverhule i gamle Dage Det har stået der i mange

For mange Aar siden hændte det sig århundreder, men er nu nær ved at
6 at en Postvogn fra Ribe til Aaben- forsvinde. Man siger, at der i gamle

raa blev overfalden ved den røde dage her har været en röverkule og
8 Bro som er tæt ved Skovhovedet og man kan da for resten tydelig se den

Manden havde en Passager med som endnu. For mange år siden hændte
10 blev slæbt af Vognen og ført til det sig, at en postvogn fra Ribe til

Hulen. Da han var kommen der blev Åbenrå blev overfalden ved den røde
12 det ham forelagt, om han vilde tjene bro, som er tæt ved skovhovedet.

dem, for saa skulde han have det saa og Kusken havde en passager med, som
14 saa godt. Manden gik ogsaa ind på det. var hjemmehørende på Bevtoft mark.

Naar Røverne gjorde et Strejftog, Han blev slæbt af vognen og ført til
16 blev han i Førstningen indesluttet, kulen. Dér blev det ham forelagt af

men \en/ Aften de kom hjem med no- röverne, om han vilde tjene dem, for

15 et ] Synes tilrettet.
22–23 Frem|tid ] ‘t’ er ikke gennemstreget.
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18 get Røvergods, kunde han kjende sin så skulde han have det så og så godt.
Hustrus Klædnings Stykker. Hun var Manden gik da ind på det. Når

20 hjemme hørende paa Bevtoft Mark. röverne var ude på strejftog, blev han
Manden vidste ingen andre Raad end i førstningen indesluttet, men en

22 at lægge sig ned og bede til Vorherre, aften de kom hjem med noget
at han vilde hjælpe ham ud. Han var rövergods, kunde han der imellem

24 Smed og fandt en Dirk imellem Hu- kjende sin hustrues
struens Klæder og da Røverne atter var klædningsstykker, og da vidste han

26 borte, fik han Døren op med den ||6830a|| ikke andre råd end at lægge sig ned
Dirk og flygtede. Saa mældte han det til og bede til Vorherre, at han vilde

28 Øvrigheden i Toftlund og fik Soldater hjælpe ham ud. Da röverne atter var
ind og brækkede Hulen op og Røverne borte, efterså han hustruens klæder,

30 kom siden til Haderslev og blev hen- og da han var smed, var han så heldig
rettet ved Ærlig-Bjærge. Siden den der imellem at finde en dirk, hvormed

32 Tid var Egnen fri for Røvere. En han fik dören op, og så flygtede han
kan tydelig se Hulen endnu, men og mældte det hele til øvrigheden i

34 Skovhovedet er nær ved at forsvinde. Toftlund. Der blev sendt soldater ud,
Det ligger paa en Mark eller Lykke, som brækkede hulen op, og röverne

36 der hedder Kolding. kom siden til Haderslev og blev
henrettede ved Ærlig bjærge. Siden
den tid var egnen fri for rövere.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1581)

HAU20

Ved Rugbjærg hvert Efteraar, te Rugen Hvert efterår, når rugen er inde, ser
2 er inde, saa ser man altid 3 Lys bræn- man altid tre lys brænde ved

de der. Spørger man hvad det er, saa Rugbjærg, og de vimper altid op og
4 siger de: Ja det er Braavrup Trædeild. ned. Spörger man, hvad det er, så

og de vimper altid op og ned. Det er saa- svarer folk: »Ja, det er Bråvrup
6 ledes gaaet til, at en Mand solgte trædeild.« De er fremkomne på

sin Løkke til en anden Mand og tog følgende måde. En mand solgte sin
8 Betaling for den, men samme Nat døde løkke til en anden mand og tog

Manden og der var ingen Skrifter paa betaling for den. Men samme nat
10 det. Saa kom de i Proçes og saa skulde døde manden, og der var ingen

24 Smed ] ‘Sm’ læses usikkert.
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Manden og Sønnen og Moderen sværge skrifter på handelen. Det kom til
12 paa, at det var sin egen Løkke og at proces, og sælgeren og hans kone og

han ingen Betaling havde faaet for den. sön skulde sværge på, at løkken var
14 Men saa tog han Jo[r]d af sin egen Have deres, og at de ingen betaling havde

i Støvlerne, men Saalerne af Støv- fået for den. Men så tog han jord af
16 lerne tabte han inden han kom paa Tin- sin egen have i støvlerne og gik til

get. Konen truede ham til, at han tinget med. Han tabte dog sålerne,
18 skulde sværge alligevel, som han ogsaa ||6830b|| inden han kom der, men så truede

gjorde. Saa kom der en Røst for Vinduer- konen ham til, at han skulde sværge
20 ne hver Nat og sagde: Giv Løkken alligevel, som han da også gjorde.

tilbage, saa kan baade du og din Kone Efter den tid kom der hver nat en røst
22 og Søn blive frelst. Imidlertid kom for hans vinduer, som sagde: »Giv

Præsten om til dem og sagde: Endnu løkken tilbage, så kan både du og din
24 er det Tid at faa det rettet, her læg- kone og sön blive frelst.« Imidlertid

ger jeg en Laas paa Bordet og hvis den kom præsten om til dem og sagde:
26 giver sig til at knæppe, saa inden den »Endnu er det tid at få det rettet. Her

faar knæppet 12 Gange er det endnu lægger jeg en lås på bordet, og den vil
28 Tid at give Løkken tilbage, men deref- give sig til at knæppe. Inden den får

ter er det for sent. Alle 3 nægtede knæppet 12 gauge, er det endnu tid at
30 haardnakket og vilde ikke give en Fods- give løkken tilbage, men derefter er

br[e]d tilbage. De vilde hellere undvæ- det for sent.« Alle tre nægtede
32 re Guds Rige end blive arme. Da hårdnakket og vilde ikke give en

den havde slaaet 9 Slag, sagde Præsten fodsbred tilbage, de vilde hellere
34 som var der: Betænk jer betænk undvære Guds rige og blive arme.

jer! der var omtrent 1 Minut mel- Præsten blev ved at være der, og da
36 lem hvert Slag. Men da de 12 Slag nu låsen havde slået 9 slag, sagde

var komne, kom der et Pust og Ra- præsten: »Betænk jer, betænk jer.«
38 balder i hele Huset og saa laa de alle Der var omtrent et minut mellem

3 døde. Efter den Tid stod der altid hvert slag, men da de 12 slag var
40 3 Lys og de staar der endnu. komne, kom der et pust og blev et

rabalder i hele huset, og så lå de alle
tre døde. Efter den tid stod der altid
tre lys på stedet der ved Rugbjærg, og

16 han2 ] I ‘h’ er hovedstaven også ført under linjen. Således kunne der være tale om et ‘M’ og derfor alternativt
læses ‘Manden’.
21 baade ] ‘ba’ er tilrettet.
24–25 læg|ger ] ‘æ’ vistnok rettet fra ‘i’.
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de står der endnu.
(Tang Kristensen 1892–1901, 6: 115)

HAU21

Roland. For mange Herrens hundrede For mange Herrens hundrede Aar
2 Aar tilbage da var der en Konge i Dan- tilbage var der en Konge i Danmark,

mark, som hed Roland han kom til Lands som hed Roland. Han kom til Lands
4 ved Gjenner Bugt, man siger i en me- ved Gjenner Bugt med 100 Skibe og

get pragtfuld Karet og med 100 Skibe og en ||6831a|| saa en hel Masse Folk. Derpaa kjørte
6 hel Masse Folk og han drog af efter Ris- han i en meget pragtfuld Karet efter

jarup og Lerskov og der leverede han et Risjarup og Lerskov, og der leverede
8 Slag blodigt imod en Sysselkonge og han et blodigt Slag, hvorefter der

vandt det ogsaa efter et stort Blod- endnu findes Mærker, bestaaende i
10 bad som der endnu findes Volde og Volde og Grave. Hans Modstander

Grave af. Men da han kjørte tilbage var en Sysselkonge, som maatte give
12 efter Slaget og vilde ud til Gjenner Bugt tabt. Men da Roland efter Slaget vilde

kjørte han vild om Natten og ud i en ud til sine Skibe i Gjenner Bugt,
14 stor Mose og kom ald[r]ig mere til kjørte han vild om Natten og kom ud

Syne. Man fortæller at der somme i en stor Mose, hvor han sank ned og
16 Tider kommer en Røst som siger: Hjælp aldrig mere kom til Syne. Man

mig op, hjælp Roland op. Mange er fortæller, at der somme Tider høres
18 gaaet vild der, naar de har hørt den en Røst, som siger: »Hjælp mig op,

Røst. Der er endnu i Sommer fundet hjælp Roland op!« Mange er gaaet
20 adskillige Gjenstande som har tilhørt vild der, naar de har hørt den Røst.

hans Tropper, aparte Ting som Kug- Der er endnu i Sommer fundet
22 ler og Fløjter. adskillige Gjenstande, som har tilhørt

hans Tropper, aparte Ting som
Kugler og Fløjter.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 15)

HAU22

I det 12te Aarhundrede da Valdemar Et Sted paa Rugbjærg Mark ved den

5 pragtfuld ] ‘ld’ læses usikkert.
20 tilhørt ] Sidste ‘t’ er ikke gennemtreget.
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2 gik ud fra Ribe med Bengjærd da saakaldte Damgaard stod der en Høj,
er der et Sted endnu paa Rugbjærg ud som kaldes Kongens Hestestald, og

4 Mark ved den saakaldte Damgaard som for faa Aar siden blev jævnet.
der staar endnu en Høj som kaldes Samtidig blev en stor flad Sten

6 Kongens Hestestald og som for faa Aar borttaget. Man fortæller, at Kongen
siden blev jævnet og en stor flad her har haft et Hus, og da Kong

8 Sten blev borttaget. Man fortæller Valdemar gik ud fra Ribe med
at da Kongen og Dronningen havde faaet et Dronning Bengjærd, overnattede de

10 smukt Værelse i Stand der paa den her. Men de blev omringede af en
Plads, saa blev de overfaldne af en ||6831b|| Flok Vender, der var komne i Land i

12 Flok Vender, der var komne i Land i Gjenner Bugt. Kongen blev dog ikke
Gjenner Bugt og sat i Land. Kongen raadvild. De to første, der gjennem

14 var ikke raadvild. De to første der kom Vinduet trængte sig ind i hans Stue,
ind i hans Stue gjennem Vinduet gjorde han gjorde han strags Ende paa, og

16 strags Ende paa og et Par til, men da dernæst et Par til. Men da Marken
hele Marken var fuld, saa vidt som han var fuld, saa vidt som han kunde se,

18 kunde se, greb han sin Fløjte og blæste greb han sin Fløjte og blæste ud.
ud. Hans Soldater laa alle vegne om- Hans Soldater laa alle Vegne omkring

20 kring i en dyb Søvn og de kom op. i dyb Søvn, men de sprang op og
Der fortælles at de kjæmpede en Time begyndte Kampen. Efter en Times

22 omtrent og jog saa Venderne paa Flugt Forløb jog de Venderne paa Flugt til
til Gjenner Hav, hvor Valdemar Gjenner Hav, hvor Kongen tog alle

24 Sejr tog alle Skibene, 100 ialt og druk- deres 100 Skibe og druknede de Folk,
nede Resten af Folkene der var til- der var blevne tilovers fra Slaget.

26 ove[r]s fra Slaget. (Tang Kristensen 1928–1939, 4: 84)

HAU23

I den sorte Død da var hele Øster Løgum I den sorte død var alle folkene i

2 ud ] Der kunne måske læses ‘ind’.
3 der ] Vistnok tilrettet fra et delvist skrevet ‘det’.
3 ud ] Udstreget ord læses lidt usikkert.
8 borttaget ] Andet ‘t’ rettet fra ‘’.
11 saa ] Der kunne læses ‘som’.
12 komne ] Kun ‘kom’ læses sikkert da ordet ender i en vandret, let bølget streg. Således kunne der alternativt
læses ‘kommen’.
1 I den sorte … Øster Løgum ] Over linjen har en anden skriver med blyant senere tilskrevet “DS IV 1711”,
altså en henvisning til den trykte version af sagnet: Danske sagn, bd. 4, nr. 1711. Dette citeres i højrespalten.
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2 Sogn uddød, undtagen 3 Karle som Öster-Løgum sogn uddøde så nær
havde dem indemuret i en hvælvet som tre karle, der havde muret sig

4 Port i den Gaard som nu ejes af Nis inde i en hvælvet port i den gård, som
Madsen i Hovslund og der havde de nu ejes af Nis Madsen i Havslund. De

6 taget Levnetsmidler med for 6 Maa- havde taget levnetsmidler med for 6
neder. Hver 8 Dage gik de uden for måneder. Men hver ottende dag gik

8 Huset og hejsede et Stykke frisk Kjød de udenfor huset og hejsede et stykke
op paa en lang Stang og det blev de ved frisk kjöd op på en lang stang. Det

10 med indtil Kjødet var frisk, naar de at- hængte der, til de kom næste gang, og
ter tog det ned, saa længe somme Tider var blev så nedtaget. I lange tider var det

12 det helt fordærvet og sort, naar det kom ||6832a|| helt fordærvet og sort, når det kom
ned og da var Pesten endnu i Luften. ned, og det var tegn på, at pesten

14 Det tog de ned og da var der ingen Ting endnu var i luften. Sådan blev det
i Vejen og de uden Fare. Hver 8 Dage ved, indtil kjødet var frisk, når de

16 blev det nedtaget. Saa gik de og sagde til atter tog det ned, for da var der ikke
hverandre: Nu vil vi hen at se til længere nogen fare. Så sagde de til

18 vor Nabo. Der var 12 Gaarde denGang hverandre: »Nu vil vi hen at se til vor
ligesom nu. Men de gik fra Hus til nabo.« Der var den gang 12 gårde

20 Hus blot døde Folk og Kreaturer. ligesom nu. Men de gik fra hus til hus
Fra By til By i hele Sognet. Folk og fandt blot døde folk og kreaturer.

22 laa døde paa Marken ved Plove og Sådan vandrede de fra by til by i hele
Led og intet andet levende end Ørne sognet. Folk lå døde på marken ved

24 og Rovfugle. Efter det blev der en plove og led, og intet andet levende
Præst hentet fra Aabenraa der for- var der end örne og rovdyr. Der stod

26 anstaltede en Takkebøn i Kirken. Der huse og gårde tomme i 25 til 30 år
stod Huse og Gaarde tomme i 25 til efter den tid. Der blev hentet en

28 30 Aar efter den Tid. præst fra Åbenrå ud til kirken, og
han foranstaltede en takkebön for
pestens ophør.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1711)

23 Led ] ‘d’ læses usikkert.
27 til ] ‘t’ er ikke gennemstreget.

287



11 Appendiks: Folkloristiske repertoirer og andet materiale

HAU24

I Stranddalhjørn Skov i Bevtoft for- I Strandelhjörne skov i Bevto stod
2 tælles der for flere 100 Aar siden stod der for flere hundrede år siden et

et enligt Hus paa Valborg Hede (12te enligt hus (eller et slot), hvor der
4 Aarhundrede) og der boede en fornem boede en fornem dame. Hun lod

Dame. Hun lod hvert Aar spænde hvert år i julen spænde for sin karet
6 for sin Karet og kjøre til Bevtoft til og kjøre til Bevtoft til kirke. Når hun

Kirke i Julen. Naar hun kom ud hav- kom ud, havde hun en sæk penge at
8 de hun en Sæk Penge at uddele til uddele til alle fattige. Derved blev

alle fattige. Derved blev hun meget el- hun meget elsket i sognet. Da hun
10 sket i Sognet. En Gang da hun blev æl- blev ældre, sagde hun en gang ved

dre, sagde hun: Nu aner det mig det er julens komme igjen til kusken: »Nu
12 den sidste Gang jeg kommer her og saa vil ||6832b|| aner det mig, det er den sidste gang,

jeg og have dobbelt saa mange Penge med jeg kommer til kirke, og så vil jeg og
14 som før og saa skal du tage mig de have dobbelt så mange penge med

gule Heste og saa over den røde Bro som ör. Så skal du tage mig de gule
16 og hen til Vejen som gaar gjennem heste og ikke kjøre efter Blankenhof

Nedre Jerstald og til Bevto Kirke gjennem (som ellers var den sædvanlige
18 den saakaldte \Træ/Hede, der den Gang var kirkevej), for den er meget farlig,

til dels bevogset med Gran og ikke ef- men vi kjører over den røde bro og
20 ter Blankenhof som ellers var den hen til vejen, som går gjennem

sædvanlige Kirkevej, for den var Nedre-Jersdal.« Ad den vej vilde de
22 meget farlig. Da de kom ind i Træ- så komme gjennem den såkaldte

heden og giennem Skoven blev de overfaldne Træhede, der den gang til dels var
24 af Stimænd som tog alle Pengene bevokset med gran. Så kjørte de til

fra dem, og Valborg og Kusken maatte kirke, men da de kom ind i Træheden
26 kjøre tilbage og hente Slagtningen og gjennem skoven, blev de

for dog at have noget at uddele. Det overfaldne af stimænd, som tog alle
28 blev uddelt paa en Mark i Nærhe- pengene fra dem, og fruen, der hed

den af Bevtoft Kirke. Da de saa Valborg, samt kusken, måtte kjøre

9 Derved ] ’v’ er tilrettet.
13 jeg og … Penge med ] ETK har efterladt plads i topmarginen og (en anden skriver?) har med blyant tilføjet
en note på halvanden linje: “Sara Nissen, Hyrup pr. Ørby Hilsen til | Søsterene i Borgholt.” Stednavnet ‘Borgholt’
læses lidt usikkert.
17 gjennem ] Efter ‘gj’ slutter Tang Kristensen i en lang streg.
19–20 e|ter ] ‘e’ læses usikkert, og ‘’ er tilrettet.
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30 kom hjem fra den Tur blev hun syg tilbage til hjemmet og hente al
og døde 2 Dag og begravet i en lille slagtningen, for dog at have noget at

32 Høj, som den Dag i Dag kaldes Valborg uddele. Det blev så uddelt på en mark
Høj. Den ligger tæt ved Chausseen i nærheden af Bevtoft kirke. Da de

34 som fører fra Foldingbro til Aaben- kom hjem fra den tur, blev fruen syg
raa. og døde andendagen, og hun blev

begravet i en lille höj, som den dag i
dag kaldes Valborg höj, den ligger tæt
ved chausseen, som fører fra
Foldingbro til Åbenrå.
(Tang Kristensen 1892–1901, 4: 1458)

HAU25

Hyldetræet i Agerskov, staar norden Hyldetræet i Agerskov staar norden
2 Kirken tæt op til Muren og er nok saa Kirken tæt op til Muren og er nok saa

stor nu, at der kan bindes en Hest ved stort nu, at der kan bindes en Hest
4 den. Franske Konge skal binde Hest der. ved det. Den franske Konge skal

komme og binde sin Hest ved det.
(Tang Kristensen 1928–1939, 2:
G 259)

September 1894: Femte del (to indskudte sagn)

På siderne 6815b–6816b læses to sagn der i de trykte versioner tilskrives Christian, jævn-
før indledningen til tredje del (HAU5–10) ovenfor. Disse to sagn transkriberes her.

HAU26

Paa Tingstedet i Rødekro for mange Til tingstedet i Røde kro blev der for
2 Aar tilbage der blev en Mand stæv- mange år tilbage stævnet en mand fra

net fra Rugbjæ[r]g og en fra Jarup Rugbjærg og én fra Hjarup på grund

1–4 Hyldetræet i … binde Hest der. ] Sagnet forekommer at være skrevet med lidt lysere blæk end ovenstående
og er vistnok indført på et senere tidspunkt. Den trykte version af sagnet er ikke tilskrevet Christian – i stedet
står der blot “Aabenraa” som sagnets ophav – og sagnet er altså måske ikke hans. Over sagnet har en anden
skriver med blyant tilføjet “II2 G 259”, altså en henvisning til den trykte version af sagnet: Danske Sagn, bd. 2,
Ny Række, afdeling G nr. 259. Dette citeres i højrespalten.
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4 paa Grund af en Proces der havde af en proces, der havde varet i flere år
varet i flere Aar, angaaende to og angik to brune heste. Sagen var

6 \brune/ Heste. Sagen var den, at disse den, at disse to mænd havde været
to Mænd havde været kjørende i kjørende i Åbenrå til marked, og så

8 Aabenraa til Marked og han fra solgte han fra Nörre-Hjarap to heste
Nørre Jarup solgte dem til ham til ham fra Rugbjærg på den

10 i Rugbjærg paa den Betingelse, at de betingelse, at de skulde leveres på
skulde leveres paa næste Søndag. næste søndag. Handelen blev sluttet i

12 To Heste blev der ogsaa leveret, mørkningen, og der blev også leveret
men i Stedet for to fede brune, to heste, men i stedet for to fede

14 blev det to magre sorte. Det brune blev det to magre sorte.
var i Mørkningen han kjøbte dem Mændene mødte på tinget, og så

16 Saa mødte og Manden skulde svær- skulde manden fra Hjarup sværge på,
ge, at det var de Heste han havde at han havde solgt de heste, der var

18 solgt ham. Han skulde sværge for vognen den aften, og at det var de
paa, at det var de Heste der var brune og ikke de sorte. Men da han

20 for Vognen den Aften og at det hørte, at eden var sådan formet, trak
var de brune og ikke de sorte og han sig en smule tilbage. Hans kone,

22 3 Fingre i Vejret. Men da han som stod bag ved, råbte dog:
hørte at Eden var saadan formet, »Sværg.« Så sagde modparten:

24 trak han sig en Smule tilbage, Konen »Sværger du, så kommer du aldrig
som stod bag ved, raabte: Sværg. levende hjem, for så tager Djævelen

26 Modparten sagde: Sværger du saa dig forinden.« Han rakte dog tre
kommer du ald[r]ig levende hjem, fingre i vejret og svor, og så kjørte

28 for saa tager Djævelen dig forinden. han med det samme som en besat ud
Han svor og kjørte med det samme af Røde kro. Mørkt var det, og i

30 som en besat ud af Røde Kro. ||6816a|| steden for at han skulde have været
Mørkt var det og han kjørte med Ogse med Ribe-Foldingbro landevejen,

32 vejen i steden for han skulde have kjørte han med Oksevejen, kjørte vild
været med Ribe-Foldingbro Vejen. og kom ud i Immervad å, hvor både

34 kjørte vild og ud i Immervad Aa, hestene og folkene på vognen
druknede sig selv og Kone og Karle omkom, både han selv og konen og

36 og Heste. Et halvt Aar efter karlen. Et halvt år efter fandt man

25 som ] ‘m’ synes tilrettet.
26 Sværger ] ‘Svæ’ er tilrettet.
30 Kro ] Ordet synes tilrettet.
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fandt man dem opflodt i en dem opflodt i en ynkelig tilstand
38 ynkelig Tilstand omme ved en omme ved en gård, der kaldes

Gaard der kaldes Rudebæk. Rudebæk.
(Tang Kristensen 1892–1901, 6: 113)

HAU27

Der ligger et lille Sted paa Nørre Jarup Der ligger et lille Sted paa
2 Mark, som kaldes Frydendal paa Nørre-Hjarup Mark, som kaldes

det var før Jærnbanen kom. De Frydendal, og Folkene der havde en
4 havde en Søn i Haderslev, ham Søn i Haderslev. Ham vilde de en

vilde de en tidlig Morgenstund tidlig Morgenstund kjøre ud at
6 kjøre ud til Haderslev. Stod da besøge, det var lige hen imod Jul, og

for tidlig op, det var lige hen imod saa kjørte de over Kræ Gaards eller
8 Jul og kjørte saa over Kræ Gaards Jens Olesens Mark. Men da de lige

eller Jens Olesens Mark, men var komne derover, da var der ikke
10 da de lige kom derover, da var andet at se end store Vogne, der

der ikke andet at se end store kjørte frem og tilbage, og de hørte en
12 Vogne kjøre frem og tilbage og forfærdelig Allarm. Konen, som hed

en forfærdelig Allarm, Konen Katrine, sagde: »Faer, Faer, hvad er
14 som hed Katrine, sagde: Faer det da, vi kommer aldrig levende

Faer hvad er det da, vi kommer al- herfra.« – »Tys, stille, lille Moer,«
16 drig levende herfra. Tys stille lille siger Manden, »det er Varsel, her skal

Moer, det er Varsel, her skal pas- passere noget.« I fire Timer kjørte de
18 sere noget. I 4 Timer kjørte frem og tilbage og blev skubbede fra

de frem og tilbage og blev skubbede den ene Side til den anden, og da det
20 fra den 1 Side til den 2. Da det blev lyst, kjørte de ind i deres egen

blev lyst kjørte de ind i deres egen Gaard uden at vide det. Begge maatte
22 Gaard uden at vide det. Begge ||6816b|| de gaa til Sengs og var syge i to Dage.

maatte de gaa til Sengs og var sy- Det blev fortalt over hele Nabolaget,
24 ge i to Dage. Det blev fortalt og ingen kunde udregne, hvad det

over hele Nabolaget og ingen skulde betyde. Disse Folk fik det
26 kunde udregne, hvad det skulde heller ikke at vide, men den

betyde. Disse Folk fik det heller nuværende Slægt véd det, for paa den

6 Stod ] ‘t’ er ikke gennemstreget.
8 Kræ ] ‘r’ er tilrettet.
18 4 ] Tallet synes tilrettet.
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28 ej at vide, men den nuværende Plads er nu Hovslund Station.
Slægt ved det, for der er nu De samme Folk havde ogsaa set

30 en Station i Hovslund. De havde meget Militær komme nede fra
ogsaa set meget Militær komme Laadden-Mose.

32 nede fra Lojem Laadden Mose. (Tang Kristensen 1928–1939, 2: J 317)

November/december 1902: Første del

Fra side 8996a, omtrent to tredjedele nede på siden, har Tang Kristensen noteret “C.C.
Haugaard, Aabenraa”, og herunder følger Christians sagn frem til øverst på side 8999b
hvor en anden meddelers materiale begynder. Mellem bladene 8997 og 8998 (midt i
HAU31) skifter Tang Kristensen i øvrigt hæfte, men Christians repertoire fortsætter
ufortrødent trods dette skifte.

HAU28

I Valdemar Atterdags Tid kom der et Skib ud til Der kom to Mænd til Betjentene ved
2 Gjenner Strand med en Besætning af 2 Mand. St. Jakobs Kirke og bad om Husly for

De foregav at de var strandede omme ved Natten. De foregav at være af
4 Als. til en Mand der var Betjenter ved Sankt Besætningen fra et Skib, der var

Jakobs Kirke. Den Mand saa lidt betænkelig strandet omme ved Als, og saa var de
6 paa dem, for de saa helt sære ud. De bad om drevne i Land ud for Gjenner Strand.

Husly for Natten. Han gav Lov til det og de fik Manden var lidt betænkelig ved dem,
8 et Kammer æbag, som de i den Tid kaldte for de saa helt sære ud, men han fik

Brudekammeret. Men om Morgenen var alt dem da ind, og de kom til at ligge i et
10 borte af ædelt Metal og Sølvtøj, som ||8996b|| Kammer ved Kirken, som de i den Tid

ellers var under Laas og Lukke. Dengang havde kaldte Brudekammeret. Men om
12 vi ikke Politi som nu. Manden lod sig nøje Morgenen var alting borte, som

med den Skade han havde, for han var bange fandtes af Sølvtøj og ædelt Metal og
14 de skulde komme igien og gjøre Fortræd, da ellers var under Laas og Lukke. Den

det var ikke ret langt til Havet. Røverne Gang havde vi ikke Politi som nu, og

30 i ] ‘i’ er ikke overprikket og kunne alternativt læses som et komma.
32 Lojem ] Læses meget usikkert. Måske har ETK været ved at skrive en udetalenær form af stednavnet ‘Lø-
gum’.
1 til ] Usikker læsning.
4 Betjenter ] Pluralisendelsen må være en fejl.
12 sig ] Ordet er sammenklemt og svært at læse.
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16 havde taget Bolig i Skibs skroget og gjorde Kirkebetjenten lod sig nøje med den
Strejftog ind i Landet. De kom saadan Skade, han havde, han var ræd for, de

18 til et Hus der laa imellem Øster Løgum skulde komme igjen og gjøre
og Gjenner og Mand og Kone var ene hjemme, Fortræd, da der var ikke ret langt til

20 men 2 Sønner voksne var ude paa Mar- Havet. Røverne havde taget Bolig i
ken. De skulde udlevere deres Penge, hvis Skibsskroget, for det viste sig, at der

22 de havde nogle. Manden der var temlig stærk virkelig var strandet et Skib, og
sagde at han havde ingen Penge. men vilde kalde derfra gjorde de Strejftog ind i

24 paa hans Sønner. Røverne troede at det var Landet. De kom ogsaa til et Hus, der
et Par Drenge, blev der saa længe til de kom laa imellem Øster-Løgum og Gjenner.

26 og gik saa i Fælden. De blev kniblet og bun- Mand og Kone var ene hjemme, men
det og ført her til Aabenraa og fort fik deres de to voksne Sønner var ude paa

28 fortjente Straf. Efter 2 Aars Forløb var de Marken. Røveren forlangte saa, at de
atter paa et Strejftog oppe i Løjt og fik skulde udlevere deres Penge, hvis de

30 Skyld for at have brækket ind i en Bondegaard havde nogen. Manden, der var
i Barsmark og slog en Mand Olaf Pers og temmelig stærk, sagde, at han havde

32 en Kone Katrine Banes ihjel. Det gik saa ingen Penge, og nu vilde han kalde
dan, at Egnen blev helt usikker. Da Landet paa hans Sønner. Røverne troede, at

34 igjen blev sikkert fandtes der 100 Mark Sølv det var et Par Drenge, og regnede
paa Skibet foruden en hel Del andre kost- ikke den Trusel for noget. De blev nu

36 bare Sager og Smykker og kostbare Tøjer, de saa længe i Huset, indtil Karlene kom
havde røvet. De blev halshuggede paa hjem, og saa var de i Fælden. De blev

38 Galgebjærg ved Haderslev og Pælen har staaet saa kneblede og bundne og førte her
der endnu i min Faders Tid. til Aabenraa, hvor de fik deres

fortjente Straf. Efter to Aars Forløb
var de atter paa fri Fod og gjorde et
Strejftog oppe i Løjt. Her fik de Skyld
for at have brækket ind i en
Bondegaard i Barsmark og slaaet en
Mand, Olaf Peers, og en Kone,
Katrine Banes, ihjel. Det gik nu
saadan, at hele Egnen blev usikker.

19 hjemme ] Efter ‘hje’ ender ordet i en streg.
23 vilde ] Læses usikkert.
27 fort ] Læses lidt usikkert. Måske Tang Kristensen har været ved at gentage ordet ‘ført’.
32 Kone ] Skrevet oven i begyndelsen på et ord, måske de tre første bogstaver i navnet “Katrine”.
35 paa ] ‘p’ læses usikkert.
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Endelig blev de fangede og
halshuggede paa Galgebjærg ved
Haderslev. Pælen har staaet der
endnu i min Faders Tid. Paa Skibet
fandtes der 100 Mark Sølv foruden en
hel Del andre kostbare Sager og
Smykker, og kostbare Tøjer, som de
havde røvet.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 741)

HAU29

Paa Nørre Hjarup Mark ligger et Bjærg som endnu På N.-Hjarup mark ligger et bjærg,
2 kaldes Ulvehøjen og der var Ulve og andet Utøj. som kaldes Ulvehöjen. Forhen var der

Dagen før Juleaftensdag 1335 da skete den jo ulve og andet utöj her i egnen. Så
4 sørgelige Ulykke i Nørre Hjarup ved æ Sandkro skete den store ulykke på dagen ör

at en Ulv sprang over en Dør og tog et Barn juleaftensdag 1735, at en ulv sprang
6 og løb med ned til Højen. Konen der stod i over en dör i N.-Hjarup ved æ

Kjøkkenet saa det og løb efter den, men desværre sandkro og tog et barn og løb med ud
8 hun kom ikke tids nok – Barnet var revet ihjel til höjen. Konen, der stod i kjøkkenet,

Hun løb med en Stok i Haanden og blev så det og løb efter den, men des
10 angreben af 2 rasende Ulve der forfulgte værre, hun kom ikke tids nok, barnet

hende til Hjemmet og Manden som kom imod var revet ihjel. Hun løb med en stok i
12 hende med en Jærnstang, slog den ene Ulv hånden, og så blev hun angreben af

saa den døde paa Stedet og den 2 Ulv ogsaa to rasende ulve, der forfulgte hende
14 slaaet ihjel og balsameret, og Knoglerne til hjemmet. Manden, der kom hende

blev gjemt paa selve Gaarden som et til hjælp med en jærnstang, slog den
16 Minde. En Tavle som findes\andtes/ paa Gaarden ene ulv, så den døde på stedet, og den

opslaaet der, lyder saaledes: Her skete /mistede\ anden ulv blev da også slået ihjel.
18 jeg mit Barn ved den \sørgelige/ ulykkelige Ulykke Knoklerne af dem blev gjemt på selve

Aar 1735 d. 23 i tolvte Maaned ved at en gården som et minde, og min
20 rasende Ulv rev det ihjel. Min Bedstefa- bedstefader kunde huske at have set

der kunde huske den Tavle, men nu er den en tavle, der var slået op i gården,

3 1335 ] Længere nede nævner Christian årstallet 1735 som Tang Kristensen også lader trykke.
4 ved ] Alternativt læses ‘ud’.
16 findes\andtes/ ] Det vil sige ‘findes’ er rettet til ‘fandtes’ med udstregning og tilføjelse over linjen.
18 \sørgelige/ ] Læses lidt usikkert.
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22 ødelagt af Tidens Tand. hvorpå stod: Her mistede jeg mit
barn ved den sörgelige ulykke år 1735
d. 23de i tolvte måned, at en rasende
ulv rev det ihjel. Men nu er tavlen jo
ødelagt af tidens tand.
(Tang Kristensen 1900–1905, 1: 1751)

HAU30

Paa Nørre Hjarup Mark ligger Arnebjæ[r]g imel- Paa Nørre-Hjarup Mark ligger
2 lem Sandfe Kro og Rugbjæ[r]g Skole. Det Arnebjærg imellem Sande Kro og

var omtrent ved Aar 1510 da havde en Kone Rugbjærg Skole. Det var omtrent ved
4 og en ældre Mand bygget sig et Hjem i den Aar 1610, da havde en Kone og en

Høj. Manden ernærede sig ved at han drev om- ældre Mand bygget sig et Hjem i den
6 kring og tog et Lam eller Faar hvor han kun- Høj. Manden ernærede sig ved at

de faa fat paa det. Konen derimod drev drive omkring og tage et Lam eller
8 Lægekunst og var hjemme i alle Slags Urter. Faar, hvor han kunde faa fat paa det.

Det havde hun m[e]get Udbytte af. Imidlertid Konen derimod drev Lægekunst og
10 blev det galt med Straffeloven. En Mand i ||8997b|| var godt kjendt med alle Slags Urter.

samme By der hed Povl Junker og ejede en Den Næringsvej gav hende nu et godt
12 lille Gaard, han fik en daarlig Haand ved at Udbytte, men imidlertid blev det galt

skjære sig paa en Le. og Konen der boede med Straffeloven. En Mand i samme
14 i Nærheden, blev hentet. Mærkeligt nok By, der hed Povl Junker og ejede en

kom hun galt afsted, for ellers var hun lille Gaard, han fik en daarlig Haand
16 dygtig til at helbrede. Han var under Behand ved at skjære sig paa en Le, og Konen,

ling fra Høslæt til Mikkels Dag og jo længe der boede i Nærheden, blev saa
18 re hun doktrede jo værre den blev. Til sidst hentet. Hun var ellers dygtig til at

opgav hun ham, men da var der gaaet Kold- helbrede, men mærkeligt nok kom
20 brand i den og 2 Dage før Jul døde han. Fogden hun her galt afsted. Han var under

der boede i samme Sogn, angav hende for Behandling fra Høslætten til
22 Riber Ret, som de hørte under. Hun blev Mikkelsdag, og jo længere hun

stævnet for Retten og dømt til at brændes doktrede, jo værre blev Haanden. Til
24 paa samme Sted, hvor hun boede. Man vil sidst opgav hun ham, men da var der

2 Sandfe ] Vel fejl for ‘Sande’. Bogstavet ‘’ læses lidt usikkert, og det er måske forsøgt udstreget.
3 1510 ] Tang Kristensen udgiver 1610, men det kan der ikke stå i feltnoterne.
18 doktrede ] Usikker læsning. Se den trykte version.
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sige der gaar endnu en lys Lue op af Bjær gaaet Koldbrand i Haanden, og to
26 get om Efteraaret. Mange har set den. Dage før Jul døde han. Fogden, der

boede i samme Sogn, angav hende for
Riber Ret, som de hørte under. Hun
blev stævnet for Retten og dømt til at
brændes paa det samme Sted, hvor
hun boede. Man vil sige, at der endnu
gaar en lys Lue op af Bjærget om
Efteraaret, og mange har set den.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 1159)

HAU31

I Varnæs var omtrent 1660 en Bonde ude paa I min Oldefaders Tid var en Bonde i
2 Marken med alle sine Folk for at rive Hø Varnæs en Dag ude paa Marken

(i min Oldefaders Tid). Deriblandt var ogsaa en tillige med alle sine Folk for at rive
4 Kone med et Barn paa en 3/4 Aar. Da de Hø. Der iblandt var ogsaa en Kone

kom derud, sagde Konen: Det er ligesom der med et Barn paa en tre Fjerdingaar.
6 forestaar mig noget ondt, jeg ved ikke hvor- Da de nu kom derud, sagde Konen:

dan jeg har det i Dag. Der var en temmelig »Det er, ligesom der forestaar mig
8 rask Karl: Det skal du ikke tænke paa lille noget ondt, jeg véd ikke, hvordan jeg

Kristine, vi skal nok more dig i Dag, saa du har det i Dag.« Saa var der en
10 skal ikke komme til at lide nogen Nød. Samme temmelig rask Karl, der siger: »Det

Jo jeg er saa underlig, jeg kan ikke gjøre for det. skal du ikke tænke mere paa, lille
12 Hvor er din mand da gaaet hen. Ja han sidder Kristine, vi skal nok more dig i Dag,

hjemme og hugger Brænde, og derfor tog jeg Barnet saa du ikke skal komme til at lide
14 med. Hun lagde det saa i en Høstak. Næppe ||8998a|| nogen Nød.« – »Jo, jeg er saa

havde hun sagt det, før der kom en stor Ørn underlig,« siger hun, »jeg kan ikke
16 og tog Barnet og fløj med op i et af de høje- gjøre for det.« – »Hvor er din Mand

ste Træer, der var i Varnæs Tykke. Konen da gaaet hen?« – »Ja, han sidder
18 blev hel elendig og alle foer de efter Ørnen. hjemme og hugger Brænde, og derfor

Den havde Rede der og Unger. Ungkarlen der tog jeg Barnet med.« Hun lagde det
20 havde trøstet hende, var smidig og smed Klæ- saa i en Høstak, men næppe var hun

25 Lue ] Skrevet oven i andet ord, måske ordet ‘Lys’.
4 3/4 ] ‘4’ læses usikkert. Den trykte version har “tre Fjerdingaar”.
10 Samme ] Læses usikkert.
19 Ungkarlen ] Abbreviatur lidt usikker. Alternativt står substantivet i ubestemt form.
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derne med de Ord: Skulde jeg falde ned og gaaet fra det, før der kom en stor Ørn
22 faa min Rest, saa sørg blot for min Moder. og tog Barnet og fløj med det op i et

Kravlede saa som en Kat derop og naaede af de højeste Træer, der var i Varnæs
24 og[s]aa tidsnok derop. Ørnen var bleven Tykke, for der havde den baade Rede

bange, da Barnet gav sig til at skrige og Unger. Konen blev helt elendig, og
26 og var fløjet bort. Det laa i Reden med alle foer de efter Ørnen, og

Armene op mod Himlen og han bragte Ungkarlen, der havde trøstet hende,
28 det uskadt ned. Hun takkede Vorherre for var smidig af sig og smed Klæderne

det og Karlen med. med de Ord: »Skulde jeg falde ned og
faa min Rest, saa sørg blot for min
Moder.« Han kravlede saa som en
Kat op i Træet og naaede ogsaa tids
nok derop til at frelse Barnet. Ørnen
var bleven bange, da det gav sig til at
skrige, og var fløjet bort. Det laa i
Reden med Armene op imod Himlen,
og han bragte det saa uskadt ned.
Konen takkede Vorherre for, at
hendes Barn var blevet frelst, og
Karlen fik ogsaa sin Del af hendes
Taknemlighed.
(ibid., 4: 718)

HAU32

For en Del Aar siden gik en Pige fra Im- En Pige fra Immervad skulde hver
2 mervad \paa Marken efter/ over til Abkjær for at malke Dag ud paa Marken over efter

Køerne. I Nærheden af var en Holdt Skov Abkjær for at malke Køerne. I
4 og der mærkede hun, at hver Gang hun kom blev Nærheden af var en Holt Skov, og der

der saadan underlig Bevægelse der inde. lagde hun Mærke til, at hver Gang
6 hun kunde se det imellem Træerne, men hun kom, saa blev der saadan

det blev ald[r]ig til noget. Fortalte det flere underlig Bevægelse der inde, hun
8 Gange til Husbonden men han agtede ikke paa kunde se noget der imellem Træerne,

22 faa ] ‘’ mangler en del af hovedstaven.
26 fløjet ] ‘’ synes tilrettet.
2 \paa Marken efter/ ] Hvor præcis tilføjelsen tænkes indført er lidt usikkert.
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det. Du drøm[m]er min Pige. Ja du maa men det blev aldrig til mere. Hun
10 sige hvad du vil, Faer, det er ikke rigtig talte flere Gange om det til sin

der inde. Har du set noget. Nej, men jeg er Husbonde, men han agtede ikke paa
12 bange, og hvad skal jeg giøre paa en vild det. »Du drømmer, min Pige,« var det

Mark. Du behøver blot at smide Spanden eneste, han svarte. »Ja, du maa sige,
14 og løbe, min Pige, for han troede det jo ikke. ||8998b|| hvad du vil, Faer, det er ikke rigtigt

Flere Uger gik, og i flere Dage i Træk havde der inde.« – »Har du set noget?« –
16 hun ikke mærket noget. Saa gav hun sig til »Nej ikke mere, end jeg har sagt, men

Ro. En Morgen tidlig hun kom ud for at jeg er bange, og hvad skal jeg gjøre
18 malke de samme Køer, saa hun en Mand paa en vild Mark, naar der kommer

staa ved Siden af sig, uden at hun havde noget efter mig?« – »Du behøver blot
20 mærket ham før. Han sagde om hun vilde god at smide Spanden, min Pige, og saa

villig følge med. Ja hvorhen. Det skulde løbe,« for han troede jo ikke, der var
22 hun snart faa at se. Turen gik hen til nogen Fare. Der gik flere Uger hen,

Skovhovedet og ned ad en Lem. Men det og i flere Dage i Træk havde hun ikke
24 var skrækkeligt at se alle de Benrade, mærket noget. Saa gav hun sig til Ro.

der laa. Nu skal du være en god Pige og En Morgen tidlig, hun kom der ud for
26 blive min Husholder, saa skal der ikke blive at malke de samme Køer, da stod der

rørt et Haar paa dit Hoved. Du behøver med ét en Mand ved Siden af hende,
28 ikke at spørge om min Haandtering. Hun uden at hun havde mærket ham før.

sagde ja og de kom ned i en underjordisk Han siger, om hun vilde godvillig
30 Gang. Da jeg nu er alting betroet saa følge med. »Ja, hvorhen?« siger hun.

maa jeg vel og faa Nøglerne at jeg kan Ja, det skulde hun snart faa at se.
32 gaa op efter Vand og saadan noget. Ja naar Turen gik nu hen til Skovhovedet, og

du skikker dig godt, men endnu ikke betro saa kom hun ned ad en Lem. Men det
34 dig det. Saadan gik flere Maaneder. Saa en var skrækkeligt at se alle de Benrade,

Dag de kom alle tre og hun havde forsynet der laa. »Nu skal du være en god Pige
36 dem med Mad og Drikke og de var i godt Hu- og blive min Husholder,« siger han,

mør, sagde hun Lad mig faa Nøglen, jeg »saa skal der ikke blive rørt et Haar
38 skal op efter Vand. Det var første Gang hun paa dit Hoved. Du behøver ikke at

fik den og det uden Indvendinger. Men da spørge om min Haandtering, for du
40 hun kom op var hun helt vild, havde jo ik[ke] kan vel selv skjønne, hvad det er.«

15 gik ] Ordet er tilrettet.
36–37 Hu|mør ] ‘H’ er tilrettet.
37 jeg ] Læses lidt usikkert.
38 skal ] ‘sk’ er tilrettt.
40 ik[ke] ] ‘ik’ er skrevet helt ud mod marginen.
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set Dagens Lys saa længe og det varede længe Hun sagde Ja, og de kom nu ned i en
42 inden hun fandt Immervad. Fortalte saa ||8999a|| underjordisk Gang. »Da nu alting er

hvad hun havde gjennemgaaet i de 2 Maaneder betroet mig,« sagde hun, »saa maa
44 fra Vaar til Høst, og Manden havde ald[r]ig troet jeg vel og faa Nøglerne, at jeg kan

han skulde have set hende mere. Drog til Ha- gaa op efter Vand og saadan noget.«
46 derslev efter Hjælp. og da Øvrigheden kom var [de] – »Ja, naar du skikker dig godt, men

borte og der fandtes ikke andet end nogle endnu tør jeg ikke betro dig dem.«
48 Benrade. Havde jo anet Uraad. Saa gik der flere Maaneder hen, og de

var tre Røvere i alt. En Dag, da hun
havde forsynet dem med Mad og
Drikke, og de var i godt Humør, saa
sagde hun: »Lad mig faa Nøglen, jeg
skal op efter Vand.« Hun fik den
uden Indvendinger, og det var første
Gang. Men da hun kom op, var hun
helt vild, hun havde jo ikke set
Dagens Lys saa længe, og det varede
længe, inden hun fandt til Immervad.
Der fortalte hun saa, hvad hun havde
gaaet igjennem i de Maaneder fra
Vaar til Høst, og Manden havde jo
aldrig troet, han skulde have set
hende mere. Han drog saa til
Haderslev efter Hjælp, og de drog saa
ud til Skovhovedet. Men da havde
Røverne jo anet Uraad, og der fandtes
ikke andet end nogle Benrade, de var
selv borte, og de blev borte.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 991)

HAU33

I Horsbyg. Hellevad boede der en Præst der I Horsbyg, Hellevad Sogn, boede der
2 hed Gunge, var hæderlig og rig og giorde godt en Præst, der hed Gunge. Han var

41 det ] ‘d’ er tilrettet.
43 2 ] Egentlig udstreget med en lodret streg der måske er en rettelse til tallet ‘4’.
45 han ] ‘h’ mangler øverste bue og læses derfor lidt usikkert.
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hvor han kunde. Havde en Avlskarl, haft ham hæderlig og rig og gjorde godt, hvor
4 i flere Aar. Forlovet med en Pige, men han kunde. Saa havde han en

hun var mere trofast end Karlen. Præst Avlskarl, og han havde været hos
6 advarede hende. Men hun sagde: Jeg elsker ham i fem Aar og var bleven forlovet

ham og skal noget faa et godt Menneske af ham. med rigtig en rar og trofast Pige.
8 En Dag skulde Præsten kjøre til Ribe og paa Vejen Præsten syntes ikke om det og

de skulde kjøre over Agerskov. – efter Toft- advarede hende, for han havde ikke
10 lund og Gram, mødte de en Fragtvogn. den bedste Tro til Karlen, men hun

Ikke rigtig Dag. Præsten raaber til den 2: Kjør svarte: »Jeg elsker ham og skal nok
12 af Vejen, og han gjorde det ikke, maaske han ikke faa et godt Menneske af ham.« En

hørte det. Karlen gav ham et Rap med Dag skulde Karlen kjøre Præsten til
14 Pisken. Hvad sagde han vil du slaa mig. Ja det Ribe. De skulde kjøre over Agerskov,

kan du se. Jeg skal nok vise dig, hvem og paa Vejen efter Toftlund og Gram
16 du har for din Haand og saa sprang han mødte de en Fragtvogn. Det var

af Vogn. Ved du hvem du har for dig, endnu ikke bleven rigtig Dag, og saa
18 jeg ved nok. hvem du er. Du er den Karl raaber Præsten til den anden: »Kjør

som slog min Karl ihjel for 3 Aar siden af Vejen!« men han gjorde det ikke,
20 i Mergelgraven inde paa Alheden i Jyl- maaske han ikke hørte det. Karlen

land. Præsten blev forskrækket og sagde øjeblikkelig til gav nu Fragtkusken et Rap med
22 Karlen. at han skulde vende om og saa vendte Pisken. »Hvad!« siger han, »vil du

de hjem ad. Præsten havde nu en hemmelig Sam- slaa mig?« – »Ja, det kan du se; jeg
24 tale med Pigen. Fruen stod og hørte det og det skal nok vise dig, hvem du har for din

er hende, der har fortalt. Pigen ||8999b|| Haand,« og saa sprang han af
26 forlod ham med de Ord: Det skal ikke ske Vognen. Da siger Fragtkusken, idet

Pappa. Næste Dag var Karlen forsvundet han nu hører hans Stemme: »Véd du,
28 og 2 Aar efter fandt man i Mosen tæt hvem du har for dig, jeg véd nok,

ved et opløst Lig og Ingen tvivlede om hvem du er. Du er den Karl, som slog
30 at det var Præstens Avlskarl. min Karl ihjel for tre Aar siden og

smed ham i Mergelgraven inde paa
Alheden i Jylland.« Præsten bliver nu
forskrækket og sagde øjeblikkelig til

4 med ] Egentlig ‘md’. Ordet er rettet til, vistnok fra et fejlskrevet ‘mg’.
7 noget ] Lidt usikker læsning.
17 af ] Ordet er delvist udtværet.
17 Vogn. ] Alternativt kunne punktummet tolkes som en abbreviatur så der i stedet læses ‘Vognen’.
20 i ] Læses usikkert. Bogstavet synes udtværet.
20 inde ] ‘e’ læses usikkert.
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hans Karl, at han skulde vende og
kjøre hjem ad, og de kjørte saa hjem.
Præsten havde nu en hemmelig
Sammenkomst med Pigen, men Fruen
stod paa Lur og hørte det, og det er
hende, der siden har fortalt det. Pigen
forlod Præsten med de Ord: »Det skal
ikke ske, Pappa!« Næste Dag var
Karlen forsvunden, og to Aar efter
fandt man ude i Mosen tæt ved et
opløst Lig. Ingen tvivlede om, at det
var Præstens Avlskarl.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 904)

November/december 1902: Anden del

Christian afbrydes øverst på side 8999b af materialet fra en anden meddeler, men allerede
fra nederst på side 9000a begynder Christians sagn igen med noten: “C.C. Haugaard,
Aabenraa”. Materialet fortsætter frem til den øverste tredjedel af 9002a. Hermed slutter
Christians repertoire i Tang Kristensens feltnoter.

HAU34

Forhen var der en kjørende Post fra Haderslev Forhen var der en kjørende Post fra
2 til Flensbo[r]g, og da Vejen var sandet tog Haderslev til Flensborg, og da Vejen

han altid et Par friske Heste i Vattenberg var sandet, tog han altid et Par friske
4 Forbi Immervad var den værst. Imellem Heste i Vartenberg. Forbi Immervad

Immervad og Hovslund-Vejen var der bygget ||9000b|| var Vejen værst. Der var bygget som
6 som en Slags Holdeplads, hvor de friske Heste en Slags Holdeplads imellem

stod. og en Karl var sat til at passe dem. Immervad og Hovslund-Vejen, og her
8 En Aften sildig mellem Nytaar og Fastelavn stod de friske Heste, som en Karl var

var det et forrygende Snevejr og der kommer sat til at passe. En Aften sildig
10 da et Par Karle og spørger om han kan ikke imellem Nytaar og Fastelavn var det

paatage sig at kjøre til Røde Kro. Det et forrygende Snevejr, og der

6 de ] Læses lidt usikkert.
9 kommer ] ‘mme’ er skrevet som en let bølget, vandret streg.
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12 tør jeg ikke siger han for jeg har ingen Vogn. Ja kommer da et Par Karle til
de havde en lille tohjulet Vogn udenfor Holdepladsen og spørger Karlen der,

14 og de vilde betale ham godt. Saa tog Manden sig om han kan ikke paatage sig at kjøre
paa at kjøre. Da de kommer forbi Lojen til Røde-Kro for dem. »Det kan jeg

16 Mose, som Landevejen gaar lige forbi ikke,« sagde han, »for jeg har ingen
kommer en Karl springende frem fra en Dige Vogn.« Ja, de havde en lille tohjulet

18 grøft og spørger Hvor skal I hen. Vi kjører Vogn udenfor, og de vilde betale ham
i et nødvendigt Ærende var Svaret. Ja jeg godt. Det fristede Karlen, og han tog

20 ved godt hvad I farer med. I farer med sig paa at kjøre. Da de kommer ud for
200 Speçier, som I har stjaa[l]et fra en Lojen Mose, som Landevejen gaar

22 Mand i Nørre Skovby tilligemed den lille lige forbi, da kommer der en Karl
tohjulede Vogn og dersom I ikke afleve- springende frem fra en Digegrøft og

24 rer Penge og Vogn til mig. saa mælder jeg eder spørger: »Hvor skal I hen?« – »Vi
strags. Efter nogen Forhandling enedes kjører i et nødvendigt Ærende,« var

26 de om at dele Byttet. De 2 Karle der havde Svaret. Saa kan han kjende dem og
stjålet Pengene var et Par Tjenestekarle siger: »Ja, jeg véd godt, hvad I farer

28 der tjente i Nærheden og han der laa paa med, I farer med 200 Specier, som I
Lur, var ligeledes en Karl. der havde faaet har stjaalet fra en Mand i

30 det at se og beluret dem. Kort efter blev Tyve- Nørre-Skovby tilligemed den lille
riet opdaget og alle tre blev bastede og bund tohjulede Vogn, og dersom I ikke

32 ne til Haderslev og led deres Straf. Min afleverer Penge og Vogn til mig, saa
Bedstefader kunde huske det. mælder jeg jer strags.« Efter nogen

Forhandling enedes de om at dele
Byttet. De to, der havde stjaalet
Pengene, var et Par Tjenestekarle, der
tjente i Nærheden, og han, der laa
paa Lur, var ligeledes en Karl, der
havde faaet det at se og beluret dem,
saa han vidste, hvad de videre havde
foretaget dem. Kort efter blev
Tyveriet opdaget, og alle tre blev
bastede og bundne førte til Haderslev,
hvor de led deres Straf. Min
Bedstefader kunde huske det og har

26 havde ] Sidste bogstaver i ordet læses usikkert. Der kunne alternativt læses ‘havs’ eller ‘hans’.
27 stjålet ] ETK har skrevet ‘å’ og ikke ‘aa’ som han plejer.
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fortalt derom.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 1012)

HAU35

En Postvogn kjørte fra Ribe og til Aabenraa ||9001a|| [Udgivet version ikke fundet.]
2 Vejen gik over Nedre Jersdal hvor man ogsaa

havde Heste staaende. Den By er rigt bega-
4 ret med Eng og en stor Strøm flyder gjennem

Byen. I gamle Dage, naar der var meget
6 Vand var den næsten ikke til at komme over

Posten som førte en hel Del Penge med sig
8 maatte og kunde ikke komme over, og maatte

vente i nogle Timer og Strømmen fordelte sig
10 over Engene. Posten gik over med et Penge-

skrin, som han tabte.

HAU36

Øster Faarehus som ligger ved Landevejen mel- Øster-Faarehus Kro, som ligger ved
2 lem Flensborg og Foldingbro-Ribe var et Landevejen mellem Flensborg og

meget besøgt Værtshus. En Aften sildig Foldingbro-Ribe, var et meget besøgt
4 i December omtrent ved den Tid da Jule- Værtshus. En Aften sildig i December,

marked bliver holdt her i Aabenraa omtrent ved den Tid da Julemarkedet
6 – det var omtrent ved 1820 da kom der 2 bliver holdt her i Aabenraa, da kom

Jøder ind til de to Brødre der var Ejere der to Jøder ind til de to Brødre, der
8 af Kroen og spurgte om de kunde ikke losere var Ejere af Kroen, og spurgte, om de

der. De svarede ja. Jøderne var vidtbe- kunde ikke losere her. Dether[!] gik
10 kjendte som velstaaende og ærlige Folk, nu for sig omkring ved 1820. De

de førte Heste og Vogn med sig og en hel Del svarte ja, og saa blev Jøderne der. De
12 Vare[r] og Penge. Men man saa dem ald[r]ig førte Heste og Vogn med sig og en

nogensinde komme derfra. De var fattige hel Del Varer og Penge og var vidt
14 og havde stor Gjæld, men efter den Tid kom bekjendt som velstaaende og ærlige

de i Herlighed og Rigdom paa Indbo. En Folk. Men man saa dem aldrig

2 Jersdal ] ‘d’ synes tilrettet.
3–4 bega|ret ] Læses usikkert, og betydningen er uklar. Måske fejl for ‘begroet’ eller ‘begavet’?
9 De ] ‘D’ er tilrettet.
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16 ældre Søster holdte Hus for dem. Et Brev komme derfra. Et Brev blev sendt ud
blev sendt ud fra Hamborg om der var fra Hamborg, om der var nogen, der

18 nogen der kunde give Oplysning om det kunde give Oplysning om det Mord,
Mord og en Dusør paa 1000 Mark lybsk og der blev udsat en Dusør paa 1000

20 udsat. Men det eneste af Oplysning var. at Mark lybsk for den, der gav den. Men
deres Heste og Vogn var bleven solgt paa Flens ||9001b|| det eneste, der kom frem, som kunde

22 borg Marked af 2 ubekjendte Mænd. Der gik pege hen paa Sagen, var, at deres
mange Aar hen og Kromændene tog til i Heste var blevet solgt paa Flensborg

24 Velstand fra Dag til Dag. Folk nynnede Marked af to ubekjendte Mænd, og
om i alle Kroge og Kanter, at det var Man Kromændene i Faarehus kunde man

26 den i Faarhus der havde gjort det. Men ikke overbevise om noget. Der gik
det blev ved Snak. Kun en Søster som havde mange Aar hen. De var fattige og

28 været der i den Tid Kræmmerne blev borte og havde stor Gjæld oprindelig, men
som havde været henfalden til Drik ytrede efter den Tid, da Mordet skete, kom

30 en Gang imellem i et Værtshus i Øster Løgum de i Herlighed og fik Rigdom paa
Jeg skal have nogle Penge ved eder for jeg er fat- Indbo. En ældre Søster holdt Hus for

32 tig. Skylder vi dig noget, sagde de. Ja I dem, og hun var der ogsaa i den Tid,
maa vel selv vide. om I vil eller I ikke vil da Kræmmerne blev borte. Folk

34 I ved selv hvad I har gio[r]t. Det blev taget mumlede nu i alle Kroge og Kanter
af dem som Spøg, men hver vidste, hvad det om, at det var Mændene i Faarehus,

36 havde at betyde. Saa gaar der en 40 Aar, da der havde gjort det. Men det blev ved
var der Marked i en stor By i Nærheden og Snak. Søsteren, der var bleven noget

38 saa kom der en Mand og sagde: Goddag Hans henfalden til Drik, ytrede en Gang i
Jensen. Har du hørt den sidste Nyhed. et Værtshus i Øster-Løgum til hendes

40 Nej. Da skal jeg fortælle dig det, og gav ham Brødre: »Jeg skal have nogle Penge
saa et lille Skub. Der er fundet et Lig i Faa- ved jer, for jeg er fattig.« De svarede:

42 rehus Mosen i en Kobberkjedel og man siger »Skylder vi dig noget?« – »Ja, I maa
at det er de 2 Jøder, der blev slaaet ihjel for vel selv vide, om I vil, eller I ikke vil, I

44 40 Aar tilbage. Jeg synes du vakler. Ja véd vel selv, hvad I har gjort.« Det
jeg fik lidt ondt. Det angaar da ikke dig. blev taget af dem som Spøg, men

46 Jamen man bliver saa uhyggelig til Mode. hver, der hørte det, vidste, hvad det
Lægen blev hentet og erklærede, at de myrdede havde at betyde. Saa gaar der en 40

16 ældre ] ‘æl’ læses usikkert. Måske er det skrevet oven i noget andet.
19 en ] Over ‘e’ ses en prik. I teorien kunne der læses ‘in’.
25–26 Man|den ] Læses lidt usikkert.
29 været ] Et ord, eller en del heraf, er skrevet over linjen: ‘lid’.
43 ihjel for ] Ordene læses lidt usikkert. ‘ih’ synes tilrettet.
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48 for 40 Aar siden og de myrdede. De var Aar hen, og den ene af Brødrene var
indsvøbt i grønt Uldent Tøj og med Filt- ||9002a|| nu død imidlertid. Da er der Marked i

50 hatte paa Hovedet og begge sat ned i en Kobber- en stor By i Nærheden, og saa
kjedel. Manden blev svagere og svagere fra kommer der en Mand hen til

52 den Dag og kastet paa Sygelejet, hvorfra Kromanden, som ogsaa var til
han ald[r]ig stod op. Præsten hentet og Marked, og siger: »Goddag Hans

54 Manden aabenba- Jensen, har du hørt den sidste
rede for ham. Men hvad, er ubekjendt. Nyhed?« – »Nej.« – »Da skal æ

56 Den Dag han blev jordet, sagde Præsten Denne Mand fortælle dig det,« og saa gav han ham
har aabenbaret mig en Hemmelighed, men Gud et lille Skub. »Der er fundet to Lig i

58 bevare mig fra at sige det, da der staar for Faarehus-Mosen i en Kobberkjedel,
megen Familie ved Graven. Hele Familien tog og de siger, te det er de 2 Jøder, der

60 til at græde og var i lang Tid utrøselig, for blev slaaet ihjel for 40 Aar tilbage. Æ
enhver vidste, hvad han havde aabenbaret. tykkes, du vakler.« – »Ja, æ fik lidt

ondt,« siger Hans Jensen. »Det
angaar da ikke dig.« – »Jammen en
bliver saa uhyggelig til Mode ved at
høre saadan noget.« Lægen blev nu
hentet for at syne de to Lig, og han
erklærede, at det var et Par Mænd,
der kunde være myrdede for en 40
Aar tilbage. De var indsvøbt i grønt
uldent Tøj og med Filthatte paa
Hovederne, og begge var sat ned i en
Kobberkjedel. Kromanden var jo en
gammel Mand, og han blev svagere
og svagere fra den Dag og saa kastet
paa Sygelejet, hvorfra han aldrig stod
op. Præsten blev hentet, og for ham
aabenbarede han noget, men hvad
det var, er ubekjendt. Den Dag, han
blev jordet, da siger Præsten i
Ligtalen: »Denne Mand har
aabenbaret mig en Hemmelighed,
men Gud bevare mig fra at sige det,

48 40 ] ‘4’ skrevet oven i ‘3’.
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da der staar for megen Familie ved
Graven.« Hele Familien tog nu til at
græde og var i lang Tid utrøstelig, for
enhver vidste, hvad han havde
aabenbaret.
(Tang Kristensen 1928–1939, 4: 1012)
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Andet materiale

Levnedsbeskrivelse over Christian C. Haugaard

Levnedsbeskrivelsen er del af den aldrig udgivede tredje række afGamle folks fortællinger
om det jyske almueliv. Levnedsbeskrivelsen er sandsynligvis blevet til i forbindelse med
Tang Kristensens fotografering af Christian i 1905 (Tang Kristensen 1923–1928, 4: s. 296).

Manuskriptet ligger arkiveret hos Dansk Folkemindesamling som DFS 1929/102, og
levnedsbeskrivelsen er at læse på arket IV3: 30. Det løse ark er i toppen stemplet afskr.
for ‘afskri’. Hvis noterne til denne færdige levnedsbeskrivelse er bevaret i et andet
arkiv, har jeg ikke set dem.

I levnedsbeskrivelsen angiver Tang Kristensen fejlagtigt at Christian er født i 1838
(l. 2). Hans rigtige fødeår er 1836.

Levnedsbeskrivelsen (DFS 1929/102, IV3: 30):

Christian Christensen Haugaard er
2 født den 12te December 1838 i Nørre-

Hjarup, Øster-Løgum Sogn. Han
4 blev Farversvend og boer endnu som

saadan i Aabenraa, hvor han ejer sit
6 eget lille Hus og lever ugift. Besjælet

af glødende Fædrelandskjærlighed har han
8 maattet give Bøder og er for Resten

et ret mærkeligt Menneske, poetisk an-
10 lagt og tillige meget paaholdende, Fyr

og Flamme for hvad der netop griber
12 ham og dog beregnende til det yder-

ste. Sine Historier har han fra Egnen
14 omkring Hjemmet. Det var særlig Mo-

deren der fortalte, men ogsaa Faderen
16 dennes Broder og Fasteren.
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Redigeret version af HAU21

Som del af samlingen Løse Optegnelser (DFS 1929/124) hos Dansk Folkemindesamling
med henvisning ‘V, A-H s. 324 a’ læses en version af sagnet HAU21.

Skriften er smuk, sirlig og uden abbreviaturer, men hånden synes ikke at tilhøre Tang
Kristensen. Sagnet er derimod identisk med det trykte sagn (Tang Kristensen 1928–
1939, 4: 15, citeret i højrespalten som HAU21 ovenfor) helt ned på tegnsætningsniveau,
dog med de undtagelser at “Rolland” (l. 9) i den trykte version er “Roland”, og “Mosse”
(l. 12) er “Mose” i det trykte sagn. Det understregede “Roland” (l. 2) svarer til den trykte
versions kursivering af netop dette navn.

Således er der uden tvivl tale om en redigeret version af sagnet HAU21 med for-
bindelse til trykmanuskriptet til nye række af Danske Sagns bind fire. Måske afskriften
skyldes Tang Kristensens søn, Johannes Evald Tang Kristensen (1906–1994), der efter
faderens død i 1929 overtog udgivelsen af Danske Sagn fra bind tre og frem.

Roland-sagnet (DFS 1929/124, V, A-H s. 324 a):

For mange Herrens hundrede Aar tilbage var
2 der en Konge i Danmark, som hed Roland.

Han kom til Lands ved Gjenner Bugt med 100
4 Skibe og saa en hel Masse Folk. Derpaa kjørte han

i en meget pragtfuld Karet efter Risjarup og
6 Lerskov, og der leverede han et blodigt Slag,

hvorefter der endnu findes Mærker, bestaaende
8 i Volde og Grave. Hans Modstander var en Sys-

selkonge, som maatte give tabt. Men da Rolland
10 efter Slaget vilde ud til sine Skibe i Gjenner

Bugt, kjørte han vild om Natten og kom ud
12 i en stor Mosse, hvor han sank ned og aldrig

mere kom til Syne. Man fortæller, at der som-
14 me Tider høres en Røst, som siger: „Hjælp

mig op, hjælp Roland op!” Mange er gaaet vild
16 der, naar de har hørt den Røst. Der er end-

nu i Sommer fundet adskillige Gjenstande, som
18 har tilhørt hans Tropper, aparte Ting som

Kugler og Fløjter.
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Christian i Sprogforeningens Almanak: To eksempler

‘Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig’, der hurtigt kom til at gå un-
der det mere mundrette navn ‘Sprogforeningen’, blev stiftet i 1880. I foreningens regi
blev der organiseret privatdrevne danske bogsamlinger rundt omkring i sognene, lige-
som flere bogudgivelser redigeredes af Sprogforeningen (Feilberg Jørgensen 1980, s. 14–
52).

Årligt fra og med 1894 udkom Sprogforeningens Almanak under redaktion af Jørgen
Fausbøl (1838–1923), Jørgen N.H. Skumsager (1841–1921) og Mathias Andresen (1858–
1916). Ifølge Inger Refslund Thomsen (1891–1972) var Andresen, der fra 1900 til sin død
var Sprogforeningens formand (ibid., s. 36), en nær bekendt af Christian C. Haugaard
(Thomsen 1940, s. 231).

Andresen har sikkert opfordret Christian til at bidrage til almanakken, for ud over
de obligatoriske kalendre over årets markedsdage i købstæderne og andre nyttige op-
lysninger, indeholdte almanakken også et tillæg med litterære og historiske bidrag. I de
seks årgange 1902, 1906–1909 og 1920 læses således bidrag tilskrevet Christian.

I bidraget fra 1902 angives at det efter “Optegnelser af C. C. Haugaard” er genfortalt
af en ‘N.A’ (Haugaard 1902, s. 76), velsagtens digter og sprogforsker Nikolaj Andersen
(1862–1919) der gennem tiden havde mange selvstændige bidrag i almanakken (Feilberg
Jørgensen 1980, s. 50). De senere bidrag tilskrives dog Christian alene, men sandsynligvis
er der også i disse bidrag foregået en form for renskrivning fra redaktionens side efter
Christians mundtlige eller skriftlige meddelelse.

Nogle af bidragene er relativt lange og udgør hele noveller, særligt de fra 1902, 1909
og 1920. I det følgende vil jeg kun gengive de to kortere eksempler fra 1906 og 1907 i
hvilke stednavneforklarende elementer inddrages.

Sprogforeningens Almanak 1906 s. 104–106

Helligkilden ved Hovslund
2 Et Sagn, meddelt ved C. C. Haugaard

Omtrent en halv Mils Vej Nord for Hovslund By og umiddelbart ved den gamle Oksevej
4 ligger Emmervad, nu en enkelt Gaard med Krohold. Dette Sted er bekendt i Historien

fra Slaget mellem de Danske og Holsternerne i Aar 1420, hvilket gik de Danske imod,
6 som det hedder i den gamle Vise derom:

„Ved Emmervad, der fik Danskeren et Fandens Bad:
8 Ved Hogenschilds Nid alt Folket laa baade bleg og hvid.“

Ifølge gamle Optegnelser skal den kullede Greve have ligget i Lejr paa dette Sted fra
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10 den 16–19. Marts 1340, da han var paa Vej med sine Tropper til Nørrejylland. Her i
Nærheden stod ogsaa den bekendte Runesten, som Tyskerne borttog i 1864 og som nu

12 staar i en Park ved Berlin.
Sydvest for Emmervad og i Nærheden af den nuværende Hovslund Banestation findes

14 i Bakkerne en lille uanselig Kilde, som ifølge Sagnet i Valdemar Sejers Dage og senere
hen i Tiden skal have været meget betydelig og vundet stor Berømmelse. Fra fjærne

16 Egne, selv fra de sydligste Egne paa Sjælland strømmede Syge og Værkbrudne til Kilden
især ved St. Hansdags Tider for at vinde Helbredelse.

18 Denne Kilde kaldtes i Folkemunde „Det hellige Vand“ og blev endnu for næppe 100
Aar siden benyttet som Kursted. Kildens rette Navn er ellers Helenes Kilde, idet den

20 har faaet Navn efter Helene, en Prinsesse af Skaane, som var berømt viden om for sin
Skønhed og Gudsfrygt og dertil for at være i Besiddelse af en undergørende Kraft, saa

22 at hun var i Stand til at helbrede mange Syge ved Strygning og Haandspaalæggelse.
Der fortælles, at Valdemar Sejr, ved hvis Hof hun havde fundet Optagelse, fandt saa

24 stort Behag i hende, at han en Gang foreslog hende at vorde hans ældste Søns Gemalinde,
hvilket Tilbud hun imidlertid tilbageviste. Helene ledsagede ogsaa Kongen paa næsten

26 alle hans mange Rejser og Krigstogter. Paa et saadant Togt til Sønderjylland, der foregik
ad den gamle Oksevej, havde Kongen det Uheld at forvride sin ene Fod. Der gjordes

28 da Holdt i Nærheden af Hovslund; thi Kongen led store Smerter og var en Besvimelse
nær. Da traadte Helene, som ogsaa denne Gang var med i Følget, til og tilbød at hjælpe,

30 dersom Kongen vilde betro sig til hende, hvilket han med Glæde gik ind paa. Hun bad
saa hans Mænd om at føre Kongen et Stykke ind paa Marken og hen til et Sted, hvor

32 der randt et Væld ud af Jorden. Helene lod da Kongen tage Sæde paa en Sten, som laa
der ved Kilden. En Page bragte hende et Bæger, som hun tre Gange fylde med Vand af

34 Kilden og tre Gange udgød over Kongens syge Fod, idet hun samtidig strøg Haanden op
over Foden og fremmumlede nogle, for andre uforstaaelige Ord. Hele det store Følge,

36 bestaaende af Ryttere, Bueskyttere, Pager, Hoffolk osv. stod i en Kreds omkring Stedet.
Da faldt Helene paa Knæ og bad: Forlad os vor Skyld som og vi forlader vore Skyldnere!

38 Guds Fred være over Danmark og dets Konge! „Amen“ sagde Abbed Gunnar.“
Da stod Kongen op og følte sig rask i samme Øjeblik. Bisp Peter traadte nu til og døbte

40 Kilden og gav den Navnet Helenes Kilde, hvis Vand fra denne Dag af blev betragtet som
helligt.

42 Kong Valdemar Sejer nærede fremdeles stor Forkærlighed for Helligkilden ved Hovs-
lund, og han standsede her, saa ofte han kom forbi. Han skal endog have tænkt paa at

44 opføre en Borg her i Nærheden, hvilket imidlertid ikke kom til Udførelse.

38 Gunnar.“ ] Sic! Et fejlagtigt citationstegn er her indsat.
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Den kullede Greve skal ogsaa have ladet hente Vand til sig fra Kilden, da han sidste
46 Gang drog der forbi, og i Vandet skal han have set Spejlbilledet af sin Drabsmand, Niels

Ebbesen, hvorover han blev saa forskrækket, at han var paa Nippet til at vende om.
48 Helenes Kilde var og forblev derefter gennem flere Aarhundreder et meget søgt Val-

fartssted i Lighed med Helligkilden ved Hellevad og andre Kilder. Nu er den, som sagt,
50 omtrent forsvunden, og samme Skæbne har desværre til Dels ogsaa ramt den gamle Ok-

sevej, idet man stadig har taget den ved Siderne og lagt det ind under de tilgrænsende
52 Marker.

Sprogforeningens Almanak 1907 s. 98–99

Skatten under Gram Slot
2 Et Sagn, gengivet ved C. C. Haugaard

Det var i Grev Gerts Dage, da Lov og Ret sad i Spydstagen og ingen Mand nogen Tid var
4 sikker paa sit Liv, fordi Røveri og Overfald hørte til Dagens Orden. I Aaret omkring 1339,

da Greven endnu var paa Højden af sin Magt, stod der en mørk Efteraarsnat to af Kon-
6 gens Soldater udenfor Gram Slot og holdt Vagt. Da saa den ene af dem ved Navn Mogens

for en kort Stund havde forladt sin Post, skete det, at Kammeraten Klavs faldt i Søvn og
8 drømte, at en høj, hvid Kvindeskikkelse kom til ham og tiltalte ham saaledes: Jeg er en

fordømt Aand og maa til Straf vandre om til evig Tid uden af finde Ro eller Hvile nogen
10 Steds. Jeg maa nu betro dig, at der her under Slottets Mur findes skjult en Skat, som

kun tre Mennesker i den hele Verden har vidst Besked om, og de er nu alle døde. Det er
12 derfor bleven paalagt mig som den ene af disse tre at vise dig, hvor Skatten findes. Med

disse Ord pegede hun med sin hvide Knokkelhaand henimod det nordvestre Hjørne af
14 Slottet og udbrød: „Se, der ligger Skatten en Alen under Grundvolden!“ I samme Øjeblik

vaagnede Klavs, og Drømmesynet forsvandt. Han kunde imidlertid ikke faa den under-
16 lige Drøm ud af Tankerne igen og besluttede sig derfor til – saasnart Tid og Lejlighed

gaves – at søge efter Skatten paa det af Kvindeskikkelsen betegnede Sted. Det gjalt dog
18 nu om at holde Planen skjult for Mogens, da han ikke ønskede at dele Byttet med ham.

Mens Klavs nu stod og grundede over dette og talte højt med sig selv derom, kom Mo-
20 gens tilbage fra sin Nattevandring. Han mærkede straks, at der var hændt Kammeraten

noget, havde ogsaa opfanget noget af hans Enetale og lagde endvidere Mærke til, at han
22 bestandigt stirrede henimod et bestemt Sted ved Slottets Fod. I sit stille Sind besluttede

han sig nu til at komme Klavs i Forkøbet, men først vilde han dog tale og raadføre sig
24 med Munken i Fol derom, da han var bekendt for sin Lærdom og særlig for sin Forfa-

renhed i Skattegraveriet. Den følgende Morgen fandtes Klavs liggende død i Sengen, og
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26 Mogens var nu ene om Hemmeligheden og Skatten, hvis den fandtes. Da nu Munken i
Fol, hvis Navn var Bille, var bleven indviet i Sagen, lovede han Soldaten af være ham

28 behjælpelig med at søge efter Skatten men raadede ham til at vente dermed, indtil der
var kommen mere Fred og Rolighed i Landet, for at ikke Fjenden skulde overraske dem

30 ved Arbejdet og frarøve dem Skatten. Dette fandt ogsaa Mogens at være et godt Raad og
lagde derpaa Sagen helt i Munkens Haand. Kort efter faldt Mogens i en Fægtning, og nu

32 var Munken, som imidlertid var flyttet til Gram, ene om Hemmeligheden. Han viste sig
dog at være en redelig og dertil kongetro Mand, thi i Følge Sagnet overgav Munken tre

34 Aar senere til Kong Valdemar Atterdag en stor Skat paa flere Tusind Mark Sølv, hvilken
Kongen brugte til at indløse pantsatte Dele af Riget med. Lang Tid derefter fandtes der

36 endnu paa Gram Slot et Par gamle Mønter, hvilke bare Aarstallet 1210 og 1240, og endnu
saa sent som i Kristian den Fjerdes Tid var der i Slottet ophængt et Billede af Munken

38 Bille; ligesom også Billeslund ved Gram skal have faaet sit Navn efter Munken, som fik
Gaarden i Belønning af Kong Valdemar Atterdag.
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11.3 Ane Poulsen og Jes Marcorsen i Genner

September 1894

Ægteparret Ane og Jes’ fælles repertoire indledes fire linjer nede på side 6848a med no-
ten: “Ane Povlsens, fra Hovslund, Gjenner”. De to stednavne betyder at Ane er født i
Hovslund, men at Tang Kristensen møder hende i Genner – begge landsbyer i Øster
Løgum Sogn. Materialet fortsætter uafbrudt til og med hele side 6849b. Tang Kristen-
sen genbesøgte aldrig ægteparret så intet andet materiale findes optegnet efter dem i
feltnoterne.

I overskrifterne til de enkelte enheder indikerer jeg hvem Tang Kristensen har tilskre-
vet enheden i feltnoterne og/eller den trykte version. Somme tider fornemmer man dog
at ægteparret i realiteten har været fælles om at fortælle visse af sagnene selvom Tang
Kristensen altid kun tilskriver enhederne til enten Ane eller Jes alene. Disse forhold
diskuterer jeg i afhandlingen i forbindelse med analyserne af sagnene.

APM1: Ane Poulsen

Æ vesterboere var komne til at slaas De gamle sloges jo altid, når de var til
2 med de Hovslunder imellem æ Røde bryllup eller anden forsamling, og

Kro og Aabenraa. De havde været  når de ikke sloges, var brylluppet
4 til Stads og saa blev de uklar paa ikke regnet. En gang var

Hjemvejen – de gamle sloges jo altid Vesterboerne komne til at slås med
6 og naar de var til Bryllup og ikke slo- de Hovslundere imellem æ røde kro

ges var det ikke regnet. Saa fik og Åbenrå, de havde været til stads,
8 de en Mand paa en Hest og hentede og så blev de uklar på hjemvejen. Der

Hans Povlsen i Hovslund; en var én der ude vester fra, de kaldte
10 stille sindig Mand. Saa kom han Stærke-Immer, han var med. Så fik

og der var en de kaldte Stærke Im- Hovslunderne en mand på en hest og
12 mer der ude vesterfra. Saa tog hentede Hans Povlsen i Hovslund, en

de han ham og kaldte kylte ham stille sindig mand. Han kom og tog
14 over i æ Podning. Da de andre Stærke-Immer og kylte ham over i æ

saa det, te han kunde saa let tum- podning. Da de andre så, te han
16 le ham, saa drog de deres Vej og kunde så let tumle ham, så drog de

de Hovslunder[e] kunde drage hjem. deres vej, og de Hovslundere kunde
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nu drage hjem.
(Tang Kristensen 1900–1905, 4: 173)

APM2: Ane Poulsen

Ellekonerne de sagde til en Ungkarl Ellekonerne de sagde til en Ungkarl:
2 Og hør du Ungersvend og vil du it »Og hør du, Ungersvend, og vil du it

med os i Awten tal med os i Awten tal’,
4 saa skal inden æ Kok gal saa skal, inden æ Kok gal, en

en søl[v]skaftet Kniv lægg dit Hjært i /Dval.\ sølvskaftet Kniv
6 Ved Hanebjæ[r]g de dandsede. lægg’ dit Hjært’ i Dval’«.

De dandsede ved Hanebjærg.
(Tang Kristensen 1928–1939, 2: A 61)

APM3: Ane Poulsen

Naar en Brud skulde fra Gjenner Når en brud skulde fra Gjenner og til
2 og til Løjm skulde der Karle Løgum kirke, skulde der karle med

ud at hugge Grene af æ Træer ||6848b|| for at hugge grene af træerne, for
4 for ellers vilde de tage æ Krone ellers vilde de tage kronen af hendes

af hendes Hoved. hoved.
(Tang Kristensen 1892–1901, 3: 2029)

APM4: Ane Poulsen

Nordskov skulde have ligget nede Nordskov skal have ligget nede ved
2 ved Løgum Mose og der er nogle Løgum mose, og der findes nogle

Agre hvor Bjælkerne til Kirken agre, hvor bjælkerne til kirken skal
4 skal have groet. Noget norden for. have groet. Noget norden for er en

og naar vi grov Tørv der fandt vi mose, og når vi grov törv der, fandt vi
6 ogsaa noget Træ i Mosen. også træ derude.

(ibid., 3: 2031)

3 Awten ] ‘w’ læses usikkert. Jf. den trykte version.
5 Hjært ] ‘Hj’ er stærkt tilrettet og svært at læse.
2 Løjm ] Over ‘m’ ses en halvbue der kunne indikere et ‘u’ således at der faktisk stod ‘Løjum’. Ordet må være
en udtalenær gengivelse af stednavnet Løgum.
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APM5: Ane Poulsen

Der gaar saaden en dyb Gruu helt Der går her i Gjenner sådan en dyb
2 oppe fra Mosen af. Prøjsermosen grue helt oppe fra mosen – a troer

og ned til Havet og de siger at nok, det er Preussermosen – og ned
4 Kalø er skyllet ud fra den og til havet og de siger, at Kalvø er

har lagt sig der. Denne Gruu kaldes skyllet ud fra den, og har så lagt sig
6 ogsaa derfor Kallesdal. der, denne grue kaldes derfor også

Kallesdal.
(ibid., 3: 1865)

APM6: Jes Marcorsen

Landevejen gaar over Kallesdal. Landevejen fra Åbenrå går over
2 I ældre Tid var her ingen Bro, men Kallesdal. Stedet kaldes Gjenner hule.

et Vadested hvor de kunde kjøre I ældre tid var her ingen bro, men et
4 over, men til visse Tider var vadested, hvor folk kunde kjøre over,

meget Vand – Det kaldes Gjenner men til visse tider var der meget
6 Hule og der var Skarns Folk den vand. Her var skarns folk i ældre tid.

Tid. En Rejsende havde en Hund En rejsende havde en hund med sig,
8 med sig og han maatte flygte fra og han måtte flygte fra vognen, men

Vogn, men de fik fat paa ham, de fik fat på ham og slog ham ihjel.
10 og slog ham ihjel. Hunden holdt Hunden holdt sig hele tiden ved sin

sig til sin Herre. De begravede herre. De begravede ham oppe sydöst
12 ham oppe sydøst for Møllen paa for møllen på et sted, der kaldes

et Sted de kalder Hundhøj og der Hundhöj. der[!] kunde de ikke få den
14 kunde de ikke faa den Hund jaget hund jaget fra, den blev siddende,

fra, den blev siddende hvor dens ||6849a|| hvor dens herre var begravet, og så
16 Herre var begravet og saa fik Stedet fik stedet det navn.

det Navn. (ibid., 4: 1344)

1 helt ] ‘h’ er tilrettet.
8–9 med sig og … fat paa ham, ] Oven i linjerne er med blyant og større bogstaver skrevet ‘J.M.’ for Jes Mark-
ordsen.
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APM7: Jes Marcorsen

En Frue kom kjørende og der kom Der kom skarns folk efter en frue,
2 skarns Folk efter hende. Hun vilde som var kjørende i en karet. Hun

kjøre fra dem, var i en Karet flygtede ud i en mose, kjørte ned der
4 og saa kom hun ud i Mose, flygted[e] og blev borte med karet og samt.

for dem. Det hedder æ Fruepøt og Stedet hedder endnu æ Fruepøt og er
6 er imellem Gjenner og Løgum imellem Gjenner og Løgum sønden

sønden for Vejen. for vejen.
(Tang Kristensen 1892–1901, 3: 1736)

APM8: Ane Poulsen

E Vold blev opkastet én Nat. [Udgivet version ikke fundet.]
2 af Krigsfolk. Den er imellem

Hetland og Rolland.

APM9: Ane Poulsen

Der \va/er en Hulning i Jorden her Der har været en hulning i jorden her
2 oppe imellem Gjenner og Løgum oppe imellem Gjenner og Løgum på

paa nørre Side af Vejen der kal- nörre side af vejen, og den kaldte de
4 des Ingers Grav. (Jingers). Den Jinges Grav. Denne hulning skal være

Hulning skulde være opkast for at opkast for at fange ulve. Der var
6 fange Ulve i. Der var en Vippe anbragt en vippe, og et stykke kjød

og et Stykke Kjød lagt paa den blev lagt på dens yderste ende. Et
8 yderste Ende. Et Fruen timmer fruentimmer, der hed Jing, gik en

der hed Jing gik ud og vilde tage aften ud og vilde tage kjødet, men så
10 Kjødet og saa falder hun i Kulen. faldt hun selv i kulen. Det huskes

Det huskes ikke om der Folk kom ikke, om der kom folk til og drog
12 og drog hende op eller hun døde der. hende op, eller hun døde dernede.

Som Hyrdedrenge gik vi i Ly der Som hyrdedrenge gik vi i ly der i den
14 i den Hulning. Nu er den jæv- hulning, men nu er den helt jævnet,

1 kjørende og der kom ] Over ordene, mellem forrige og dette sagn, har ETK skrevet ‘Jes Markordsen, Gjen-
ner’.
2 af Krigsfolk … imellem ] Oven i linjen er med blyant og større bogstaver skrevet ‘A.P.’ for Ane Povlsens.
1 \va/er ] Altså har Tang Kristensen (delvist) rettet ‘er’ til ‘var’ ved tilføjelsen over linjen.
8 yderste … timmer ] Oven i linjen er med blyant og større bogstaver skrevet ‘A.P.’ for Ane Povlsens.
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net, der er bygget et Hus og en og der er bygget et hus lige ved, og
16 Have der, hvor Hullet var. haven findes nu, hvor hullet var.

(Tang Kristensen 1900–1905, 1: 1352)

APM10: Jes Marcorsen

Paa vor Toftbanke ned til vor Na- På vor toftbanke ned til vor nabos
2 bos, der stod en Kalv i Tøjr og den ||6849b|| stod en kalv i töjr, og den lod de stå

lod de staa ude om Natten, de ude om natten, de tænkte ikke, der
4 tænkte ikke der var nogen Fare var uogen[!] fare for den, da den stod

for den, da den stod saa nær ved så nær ved huse. Men om morgenen,
6 Huse. Men om Morgen[en] de de kom op, havde ulvene alligevel

kom op havde Ulvene alligevel taget livet af den og ædt noget af
8 ædt \noget af/ den og taget Livet af den. den.[…]

(ibid., 1: 1302)

APM11: Jes Marcorsen

Et Foløj gik ude om Natten tæt Et føløg gik ude om natten tæt
2 sønden for Brændhuse toft (en sønden for Brændhuseto – sådan

Løkke+) det hører til Hovslund. kaldes en løkke, hvorpå der nok er
4 Den havde en Jærnhelde paa b[e]gge brændt et hus – det hører til

Forben, og saa vilde den forbæjj Hovslund. Den havde en jærnhilde på
6 sit Føl (frelse Føl a skal nåk få begge forben. Så kommer der en ulv

bæjj dæ) og den fik den Helde og vil tage føllet. Den vilde forbæjj (ɔ:
8 over Ha Ulvens Hals og holdt frelse) det og fik hilden over ulvens

den. Den var saa Tro mod sit hals og holdt den sådan nede. Ulven
10 Føl at den holdt og Ulven gna- gnavede kjødet helt af benene, men

vet Kjødet helt af Benene. Der den var så tro mod sit føl, at den blev

4–5 tænkte ikke … nær ved ] Oven i linjerne er med blyant og større bogstaver skrevet ‘J.M.’ for Jes Mark-
ordsen.
1 Foløj ] Læsningen er lidt usikker. Her er vel tale om en delvis dialektal gengivelse af substantivet ‘føløg’
som der står i den trykte version.
3 Løkke+ ] Notehenvisningen ‘+’ er indsat af ETK til en note nederst på siden under sagnet. Således også
gengivet her. Se afhandlingens side 233.
4–6 Den havde … nåk få ] Oven i linjerne er med blyant og større bogstaver skrevet ‘J.M.’ for Jes Markord-
sen.
11 Benene ] ‘ene’ består af en lang, vandret streg.
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12 fik de den\Ulven/ om Morgenen. ved at holde fast, og så fik de ulven
Sønden æ By havde den bidt et slået ihjel om morgenen, da de fandt

14 Ungnød en Nat og saa dræjet nor- den.
den æ By og bidt et den sam- […]Sønden byen havde ulven bidt et

16 me Nat. Norden æ By var paa ungnød en nat og så dræjet norden
Krapolld. byen på Krapolld og bidt et andet et

18 Ved Vintertid en Aften vandret om den samme nat.
Aftenen over Marken fra Nørby i En aften ved vintertid vandrede en

20 Løjt til Løgum og der var Sne paa mand fra Nörby i Løjt til Løgum, og
og haard Vinter. Lav han kom op paa der var sne på og hård vinter. Lav

22 Strygsbjærge da kom[m]er Ulv og begynder han kom op på Strygsbjærge, da
at tude og kom Nære nærmere. Ikke /glad\ kommer der en ulv og begynder at

24 + der var nok brændt et Hus. tude, og den kom ham stadig
nærmere. Han var ikke glad ved den,
men til alt held havde han et fyrtöj
ved sig og gav sig så til at slå ild, og
dermed skrækkede han den.
(Tang Kristensen 1900–1905, 1: hhv.
1329, 1302, 1314)

19 over Marken ] Over linjen mellem ordene er tilføjet noget, vistnok ‘all æ’, ‘M æ’ eller lignende. I ‘Marken’
er ‘en’ tilrettet.
19 over ] ‘o’ har en ekstra streg der går under linjen så der næsten kunne læses ‘y’.
23 Ikke /glad\ ] ‘Ikke’ og ‘glad’ er skrevet under hinanden ved linjens udgang.
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Andet materiale

Stednavneoptegelser af Peter Marcorsen

På eget brevpapir stemplet med navn (“Peter Marcorsen”) og sted (“Genner”) har Ane
og Jes’ søn Peter Marcorsen (1850–1926) fortaget nogle stednavneoptegnelser i et brev
dateret “28 November 1909” til dr.med. Hans Lausten-Thomsen (1878–1958) fra Skærbæk
der har sendt brevet videre til København.

Sandsynligvis er Marcorsen blevet kontaktet af Lausten-Thomsen der har reageret
på foreningen Danmarks Folkeminders opfordring til at indsamle stednavne. I 1910 er
Lausten-Thomsen netop registreret som medlem af foreningen (Thuren 1910, s. 72), og
han har da muligvis læst den opfordring og vejledning til at optegne stednavne som
Marius Kristensen i 1908 udgav i første bind af foreningens skriftserie (Kristensen 1908).
Lausten-Thomsens henvendelse til Marcorsen har jeg ikke fundet.

Marcorsens brev ligger i dag i Afdeling for Navneforsknings arkiver i indberetnings-
læggene ordnet under det topografiske nummer 3204 for Øster Løgum Sogn. I afhand-
lingen henviser jeg til dette brev med koden I 1909. På et tidpsunkt har en medarbejder
ved Stednavneudvalget sat en lodret streg foran de navne der er udnyttet som kilde-
former, og et minus (egentlig et tegn der minder om ‘%’) foran de få navne der ikke er
det.

Faktisk har Stednavneudvalget ikke benyttet Marcorsens brev direkte men derimod
Lausten-Thomsens renskrevede og flere steder normaliserede version af Marcorsens
navneformer. Lausten-Thomsens indberetning ligger arkiveret sammen med Marcor-
sens brev. Derfor er der flere steder uoverensstemmelse mellem Marcorsens stednavne
i brevet og de former der står gengivet i Danmarks Stednavne (DS, 6: s. 102–122) under
koden ‘I 1912’ der sigter til årstallet på Lausten-Thomsens indberetning.

Brevet

Hr Dr L. Thomsen
2 Skærbæk

Jeg har nu gjort mig
4 Umage, at faa optænkt de

Navne her i Byen, som maaske
6 kunde have Interesse. Vi har

jo mange store Bjerge her paa
8 Egnen, hvert med sit Navn,
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11 Appendiks: Folkloristiske repertoirer og andet materiale

og vil jeg da begynde med disse,
10 og hvis jeg kan, skrive som de

udtales.
12 Laienbjerg, Strygsbjerg, Sortebjerg,

Elskensbjerg, Bobjerg, Lerkebjerg,
14 Høkkelbjerg, Ulvbjerg, Fleskebjerg,

Knarbjerg, Troldbjerg, Borrebjerg,
16 Bøksbjerg, Knivsbjerg, Nyddebjerg, ||2||

Grønslebjerg, Lysbjerg, Kokkenbjerg,
18 Skjaldbjerg, Drengsbjerg, Jaansbjerg,

Korsbjerg, Gondersbjerg, Klonsbjerg,
20 Fleskbjerg, Folbjerg, Hauselbjerg,

Panstedbjerg, Bøksbjerg.
22 Det var alle Bjergnavne, og

tog da nogle Endelser paa Dam og Kjær.
24 Strygsdam, Bielsdam, Svensdam,

Lysbjerredam, Heidam. Engkjær,
26 Tranhøjkjær, Iverskjær, Aaskjær,

Katvælkjær, Laueskjær, Volleskjær,
28 Krestenskjær. Karenskrog, Groves-

ager, Lauermose, Skallekrog,
30 Perrekomsti, Smeilyk, Dinsestoft,

Knibe, Kirkvi, Stokbro, Svennes-
32 lyk, Pregelhave, Høiverkrog,

Svinstepold, Blaasgaard, Kunhøi[,]
34 Bleisvang, Maskau, Bøghøi[,] Løghøi,

Snekheld, Knadret, Hummelgaard,
36 Frærketoft, Firrestoft, Tang,

Bussekæel, Trettensten, Eveslyk, ||3||
38 Langstreng, Arenkul, Ullegrav,

Kokhave, Elkjær, Snorhave, Pomai[,]

14 Fleskebjerg ] ‘es’ er skrevet oven i et fejlskrevet ‘t’.
15 Borrebjerg ] ‘o’ er skrevet oven i et andet bogstav.
21 Bøksbjerg ] Bistaven på ‘r’ når så langt ned at der egentlig læses ‘n’.
26 Aaskjær ] ‘Aa’ kunne læses ‘Aæ’ hvilket dog næppe var skriverens hensigt.
33 Kunhøi ] På et tidspunkt efter brevet er skrevet er der lavet huller i papiret med en hullemaskine (perforator).
Hullerne har her bortskåret det meste af ‘øi’ der dog kan rekonstrueres med stor sikkerhed.
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11.3 Ane Poulsen og Jes Marcorsen i Genner

40 Staalbet, Gammedel, Møielmark,
Penneshøi, Stokbro, Lauestoft,

42 Ammetved, Soltmai

Om Sagn eller historiske Minder,
44 kan jeg kun om Trettensten, efter

de Gamle fortælle, at Navnet stam
46 mede fra Vikingetiden. Da skulde

Byen fuldstændig være lagt øde, og
48 fik da Navnet Gjenner, saa meget

som, er igjen. Marken med Navnet
50 tilhører mig selv, den gaar ned til

Gjenner Bugt, men Spor af Steen
52 efter Trettentallet, findes ikke.

Med Agtelse
54 Peter Marcorsen

42 Ammetved ] Andet ‘e’ er så højt at det ligner et ‘l’.
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