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Tang Kristensen 
og tidlig feltforskning i Danmark

National etnografi og folklore 1850-1920



Abstract

The book is about the man who was probably the 
world’s greatest folklore collector, Evald Tang Kris
tensen (1843-1929), and the breakthrough of profes
sional field research in Danish popular culture. Tang 
Kristensen made his contribution to modern, inten
sive fieldwork between 1870 and 1890. However, at the 
time the new methodological experiences had diffi
culty gaining a permanent foothold in the humanist 
research environments.

The subject and material have been studied in a 
scientific-biography perspective. This means that 
Tang Kristensen’s collecting and field studies are 
viewed in interaction with his private life. The re
search and his everyday family existence were so 
closely connected that it makes no sense to try to sepa
rate the private from the professional. This approach 
has afforded insights into questions that have hitherto 
remained unclarified in the historiography of folk
lore.

Throughout his life Tang Kristensen kept up in
tense correspondence with some of the leading schol
ars of the time. The detailed letters permit us to ob
serve the growth of an independent Danish cultural 
research tradition (folklore, national ethnography/ 
ethnology and cultural history) and the boundaries 
between this research and disciplines such as Nordic 
philology, modern history and to some extent anthro
pology.

The folklore of the 19th century was collected on 
the basis of romantic and nationalist perspectives 
with which a definitive break came after World War 
IL However, some of the old material was registered 
with great ethnographic accuracy and permits poster
ity to get close to the mental life of non-writing 
people. The book points to the possibilities inherent 
in viewing the material in terms of present-day cul
tural analysis and the perspective of historical change.
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Forord

Bogen udgør slutstenen på et større arbejde om folk
loristen Evald Tang Kristensens indsats, arbejdsme
tode og faglige miljø. Sammen med Else Marie Kofod 
har jeg tidligere givet prøver på hans stof i den mere 
almene publikation, Deforsvundne. Hedens sidstefortællere. 
Et redigeret udvalg af hans artikler udgives under tit
len Dagligliv i 1800-tallet. Evald Tang Kristensens Jylland.

Afhandlingen er særligt tænkt som et redskab i 
Tang Kristensen-forskningen og som et bidrag til hi
storiske studier i dagliglivets kulturer (eng: popular 
cultures). Adskillige arbejder har vist, at Tang Kristen
sens kolossale materiale kalder på både moderne ud
givelser og undersøgelser, ud over hvad enkeltmands
forskning kan honorere, og det vil glæde mig, hvis 
bogen kan blive til nytte i sådanne projekter.

Jeg har inddraget en del stof, som sjældent benyt
tes, og har forsøgt at betragte problemområder under 
en bredere historisk synsvinkel end sædvanligt i de 
fleste fagoversigter. Mange gange er nye vidensfelter 
udviklet under famlende og vanskelige forhold, som 

har haft svært ved at få plads i de enkelte discipliners 
historiografier. På grund af den ældre Tang Kristen- 
sen-forsknings særlige karakter - jf. indledningen - vil 
bogen ikke diskutere alle påstande i disse fremstillin
ger, undtagen hvor det af forståelsesmæssige grunde 
er nødvendigt.

Tak til faglige venner samt til mine kolleger i 
Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Biblio
tek for drøftelser gennem flere år. En særlig tak skyl
der jeg cand. mag. Nils Ole Olsen for excerpering af 
brevsamlinger og verifikation af citationer samt ph.d. 
Ditte B. Goldschmidt for sproglig finpudsning.

Citater fra breve og fra litteratur er bragt i moder
ne retskrivning og med nutidig tegnsætning. Under
stregede, eller på anden måde fremhævede ord i cita
ter, er gengivet som i forlæggene. Længere citater er 
indrykket. Hvor der i illustrationsteksterne ikke er 
anført kilde, findes billedet i Dansk Folkemindesam
ling eller i projektets arkiv.
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Indledning - personen i kulturforskningen

Folkloristen Evald Tang Kristensen (1843 " r91 29) blev 
i begyndelsen af 1900-tallet hyldet som én af Dan
marks store sønner. Efter 2. verdenskrig mistede sta
ten og medierne imidlertid interessen for hans arbej
de, og i dag er han næsten glemt. Tilbage er et liv i 
erindringen hos velorienterede forskere og blandt æl
dre mennesker.

1. Én komplet oversigt over publikationer om ETK eksisterer 
ikke. En tidlig præsentation findes i Johannes E. Tang Kristen
sen (red.): EvaldTang Kristensen 1843-1343. Kbh. 1943, s. i24ff. 
Forsvaret af ETK’s synspunkter blev livet igennem forvaltet af 
hans yngste søn Johs. Evald Tang Kristensen (1906 - 1994) og 
kommer også stærkt til udtryk i litteratursociologen Joan 
Rockwells store, men løst skrevne bog: EvaldTangKristensen:A 
LifelongAdventurein Folklore. Aalborg 1982; en bog som præsente
rer mange gode citater af ETK for et internationalt publikum, 
men i analysen går uden om det meste, primære kildemateriale 
og som mangler kobling til folkloristik og dansk historie.
2. Se Else Marie Kofod: EvaldKang Kristensens syn på folkeminderne. 
Kbh. 1984; Jens Henrik Koudal: Tb sangerefra denjyske hede. Kbh. 
1984; Bengt Holbek: Interpretation oJFairy Tales. Helsinki 1987 og 
Timothy Tangherlini: Interpreting Legend. New York 1994. Der 

Alligevel indtager den lille mand med det hurtige 
blik fortsat pladsen som sandsynligvis verdens største 
folkemindeindsamler. Så vidt vides har ingen andre 
efterladt sig så massive samlinger af personligt opteg
net folklore. Tang Kristensens originaloptegnelser er 
bevaret komplet, og såvel materiale som indsamler 
kan belyses gennem hans skrifter og korrespondance 
fra et langt liv. Trods sin særegne personlige profil må 
Tang Kristensen i dag karakteriseres som en tidlig 
kulturforsker af format.

Blandt europæiske videnskabsfolk, kunstnere og 
historisk interesserede eksisterede der op igennem 
1800-årene en voksende interesse for almuestandens 
»minder« og myter, særligt i form af viser, sagn og 
eventyr. Og blandt mange andre indsamlere blev 
Tang Kristensen i Danmark den førende. I sidste 
halvdel af sit liv oplevede han at komme på finanslo
ven og blev flere gange dekoreret af kongen. Han 
modtog to festskrifter fra fagfæller i ind- og udland 
og blev fejret ved jubilæer og fødselsdage. Da den 
gamle samler døde 86 år gammel, følte han sig allige
vel svigtet af både faglige venner og af offentligheden.

Intellektuelle kredse betragtede ikke kun analysen 
og udgivelsen af de uddøende folkeminder som led i 
en faglig meningsudveksling eller almen oplysning. 
Formidlingen blev også opfattet som en patriotisk be
vidstgørelse af folket, først med baggrund i det tabte 
Norge (1814) og senere efter nederlaget i 1864. Denne 
begivenhed blev en politisk katastrofe, og en tredje
del af riget gik tabt. Mange anså publiceringen af den 
ældre folklore som led i den kulturelle sammensvejs
ning af nationen og det danske folk, efter at staten 
havde fejlet i sit militære forsvar af landet.

Personligt interesserede Tang Kristensen sig dog 
mest for, at den gamle kultur kunne være et rygstød 
mod den udvendighed og materialisme, som stadig 
tydeligere stak hovedet frem under samfundets hasti
ge modernisering i sidste del af 1800-tallet. Den altid 
energiske mand nedlagde hele sit virke i arbejdet, og 
hans voksende familie blev inddraget i mange af akti
viteterne. Venner og bekendte blev bedømt ud fra, i 
hvilket omfang de sympatiserede med projektet og 
var i stand til at bidrage til det.

Nyt lys på gamle spørgsmål
Selv om eftertiden ikke har set hans indsamling og 
publicering i det samme nationale lys som tidligere, 
har der for det meste stået respekt om indsatsen. I 
flere år efter sin død blev Tang Kristensen knap nok 
betragtet som et individ med almindelige dyder og 
laster, og længe før sin bortgang havde han fået status 
som »gammel sagamand« eller lignende ophøjede fi
gurer. Utallige arbejder har været karakteriseret af 
afdæmpet ærefrygt over for det jernflittige menneske, 
få har sat spørgsmålstegn ved hans egne selvkarakteri
stikker, og enkelte forfattere har stået vagt omkring 
stort set alle hans synspunkter.1 Mere fagligt solide 
bidrag har dog også set dagens lys.2



SCI.DAN.H. 4 • I DET PRIVATES BETYDNING OG DANSK NATIONAL ETNOGRAFI

Flere større projekter er gennem årene tørret ud 
under tyngden af Tang Kristensens personlighed og 
det vældige kildestof. Måske har det tillige spillet ind, 
at forskerne nidkært har forsøgt at adskille materialet 
fra privatpersonen, en tendens, som lå i tidens empi
risme og positivisme.3 Disse omstændigheder har re
sulteret i en flora af mundtlige antagelser, som har 
fået karakter af fælles, omend uafklaret viden. Det 
gælder fx spørgsmålene, om Tang Kristensen var for
sker eller »blot« samler, karakteren af hans feltteknik, 
hans påståede manglende evne til sammenhængende 
fremstilling, samt hvorvidt hans udtalte forurettelse 
var selvforskyldt eller havde rod i det akademiske kie
resis udnyttelse af hans materiale.

har stedse været forfattet almene oversigter over ETK’s virke, 
men mellem 1917 og 1970 skrev ingen fagligt set om ham i 
videnskabelige tidsskrifter. Særligt i 1980’erne - og senere hen 
mere drypvist - spores dog en fornyet interesse. Flere genudgi
velser fandt sted, men de større videnskabelige projekter var fa.
3. Bl.a. har både arkivar Hans Ellekilde og den senere 
professor i folkloristik, Laurits Bødker, - ifølge fagtraditionen 
- villet skrive disputatser ud fra ETK’s stof. At se materialet i 
lys af indsamleren og hele dennes livssituation er først blevet 
acceptabelt i de seneste år.

4. Det er sjældent, at et arkiv indeholder så mange personlige 
udsagn som i ETK’s tilfælde. Det skal ikke forlede forfatteren 
til at påtage sig den biograferedes identitet, men giver 
mulighed for at tegne et mere nuanceret billede end normalt 
- nogle gange præsenteret i vedkommendes egen sprogdragt.

Den forsigtige forskning i forbindelse med den 
narrative tradition i fagmiljøerne har gjort, at Tang 
Kristensen på grund af sine særheder efterhånden 
blev omtalt med en vis overbærenhed i fagkredse, selv 
om få turde formulere standpunktet offentligt. Den 
debat, der har eksisteret, har ofte mere repeteret de 
samme antagelser end belyst dem fra nye vinkler med 
inddragelse af perspektiver og materiale, som ikke 
tidligere har været anvendt.

Hensigten med denne bog er at tage nogle af disse 
spørgsmål op. Ikke med det forsæt at give endelige 
svar, men for at bringe problemerne ind i den almene 
humanistiske fagdebat og forhåbentlig skabe større 
afklaring på området. Ingen kan være tjent med, at 
en fagmand af hans klasse enten isoleres på en piede
stal eller bliver omgærdet af ligegyldig tavshed. Ikke 
alene lånte Tang Kristensen gennem sine optegnelser 
røst til uendelig mange mennesker, hvis forestillings
verden vi stadig kun ved lidt om. Han efterlod des
uden så meget materiale om sig selv, at vi kan blive 

nogenlunde bekendt med hans opfattelse af indsam
lingsforhold og forskningsmiljøer i sidste tredjedel af 
1800-tallet. Derfor vil Tang Kristensen i høj grad selv 
komme til orde på de følgende sider, skønt det sker 
på en anden måde end hidtil. Formålet med at gå tæt 
på dagligdagen og inddrage hans egen stemme er at 
give fortællingen flere nuancer og gøre den mere 
transparent, end det er normalt i den form for studi
er.4

Det privates betydning og dansk national 
etnografi

Under arbejdet er jeg kommet til at se anderledes på 
flere omstændigheder, som der tidligere sjældent har 
været sat spørgsmålstegn ved. Det mest centrale punkt 
omhandler Tang Kristensens bevæggrunde for sin 
indsats.

Lige fra filologen Svend Grundtvigs tid har den 
nationale sag og Tang Kristensens fædrelandskærlig
hed - som måske i større omfang var professor 
Grundtvigs kærlighed - været fastslået som den kraft, 
der drev den store folkemindesamler frem. Tiden var 
national, og det var Tang Kristensen også. Retter man 
luppen mod hans nære tilværelse, taler meget dog for, 
at det ikke var den nationale ydmygelse over for ty
skerne, der satte ham i gang og holdt ham til ilden. I 
langt højere grad ser det ud til at være noget så privat 
som Tang Kristensens første kones død i barselsseng i 
november 1866 og deres spæde barns bortgang få ti
mer tidligere. Chokket udløste en dvaletilstand hos 
den 23-årige lærer. En fortvivlelse, som varede godt et 
år, og som han gennem selvtugt nogenlunde fik bugt 
med ved aften efter aften at kaste sig over nedskriv
ning af mundtlig tradition blandt den bondebefolk
ning, han på Herning-egnen boede midt i. Livet igen
nem var han dog forfulgt af et mørkt sind, som nogle 
gange truede med at lukke sig om ham.
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INDLEDNING - PERSONEN I KULTURFORSKNINGEN SCI.DAN.H. 4 • I

Synsvinklen retter interessen mod indsamleren og 
publicisten Tang Kristensen som både kulturforsker 
og som privat individ. Det vil sige, at personens aktivi
teter ses i forhold til vedkommendes hele livsverden. 
Perspektivet er i de senere år blevet kaldt for forsker
biografisk.5 Hensigten med at inddrage en sådan be
tragtningsmåde er ikke at fremstille en generel karrie
rebiografi om Tang Kristensen, selv om hans person er 
interessant i sin egen ret. Sider af denne form for bio
grafi kan imidlertid bruges til bedre at forstå hans 
handlinger ude og hjemme og til at kaste nyt lys over 
hans vægtning af det publicerede stof. Forskningen og 
livet i almindelighed var for Tang Kristensen så inte
greret, at det er vanskeligt at skille momenterne ad. 
Det nødvendiggør en større opmærksomhed på denne 
helhed frem for forsøg på at isolere forskningsdelen.

5. Se fx Michael Shortland & Richard Yeo: »Introduction.« I: 
Samme (red.): Telling Lives in Science. Cambridge 1996.

6. Senere benævnt europæisk etnologi. For en generel oversigt 
se Bjarne Stoklund: »Europæisk etnologi.« I: Poul Johs. Jensen 
(red.): Københavns Universitetrgyg-rgyg, 11. Kbh. 1979, s. 87fr.
7. S. Grundtvig talte også om sit virke som en del af den
»sammenlignende Culturhistorie og Folkehistorie«, men disse
betegnelser vandt heller ikke hævd i Danmark, jf. Iørn Piø: 
Folkeminderogtraditionsforskning. 2. udg. Kbh. 1971, s. 30.

Denne indfaldsvinkel har forrykket forståelsen af 
Tang Kristensen og hans materiale fra det nationale til 
det mere faglige og delvist det private. Bag offentlig
hedens opfattelse af den store samler som nationalt 
fyrtårn gemmer sig meget mere: Det gælder både nye 
forskningsmuligheder i det ældre stof og bedre forstå
else af dansk kulturforsknings historie med omdrej
ningspunkt i Tang Kristensen og hans fagmiljø. Det, 
som jeg med en moderne vending kalder for det kul
turvidenskabelige fagområde, havde dog ingen tyde
lig profil omkring 1900. Alligevel forekommer udtryk
ket brugbart til at indkredse et karakteristisk felt af 
faglige initiativer befolket af både videnskabeligt ud
dannede og mere eller mindre selvlærte mennesker. 
Nogle af de pågældende initiativer overlevede ikke, 
men andre blev senere fagpolitisk anerkendt, ligesom 
deres udøvere skabte sig en plads i den humanistiske 
forskningshistorie.

Den historie blev i slutningen af 1800-tallet og be
gyndelsen af 1900-tallet udkæmpet mellem flere fag, 
hvor vor nutidige differentiering i specialiserede disci
pliner var i sin vorden. Kampen stod primært mellem 
den tidlige filologis og litteraturhistories emnemæssige 
rummelighed, det moderne historiefags videnskabeli
ge opstramning og indstramning af sit emneområde 

samt en mere mangfoldig kulturvidenskab, som først 
sent fik fodfæste på universiteterne. Den folkloristiske 
del af forskningen blev i begyndelsen knyttet til faget 
nordisk filologi, og den bredere kulturhistorie, den 
hjemlige folkelivsforskning6 og den oversøiske etno
grafi overlevede i første omgang på Nationalmuseet.

Nogle steder i Europa er denne kulturforskning 
inden for de enkelte landes grænser blevet kaldt for 
national etnografi. Begrebet er karakteristisk, også 
hvis man ser på danske 1800-tals fagfolk som Tang 
Kristensen og folkelivsforskeren H.F. Feilberg, selv 
om Tang Kristensen i begyndelsen var stærkt påvirket 
af professor Svend Grundtvigs sproghistoriske per
spektiv, og Feilberg samtidig var dialektolog.7 * * Der var 
tale om en forskning, som i sin interesse for levende, 
historisk tradition i en foranderlig tid i sig selv var ud
tryk for samfundets tiltagende modernitet. Den natio
nale etnografi kan anskues fra to vinkler, som er ind
byrdes forbundne:

National etnografi er en dækkende betegnelse for 
den tradition, forskning og indlæring, som mange in
tellektuelle mente konstituerede nationen historisk og 
kulturelt efter den påtvungne etniske rensning i 1864, 
hvor de overvejende tysktalende hertugdømmer kom 
under Preussen. Det var noget, som interesserede Tang 
Kristensen, og som flere af rigets kulturpersonligheder 
var optagede af. Også i senromantikkens optik udgjor
de sprog, folkeviser, eventyr, sagn og talemåder den 
mest folkeligt forankrede danske egenart og indgik 
dermed som kerneelementer i fædrelandsopbygnin
gen. Det var her, det virkelige, omend for øjet skjulte 
Danmark lod sig ane i fortættet form. Synspunktet fik 
konsekvenser et godt stykke ind i 1900-tallet, skønt 
idéen for mange er vanskelig at forstå i vor tids globali
sering. Derfor er denne kobling mellem nation og den 
indre sammenhæng i én samlet, etnografisk kulturva
riation i sig selv et interessant studieeobjekt. Hvis ikke 
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opfattelsen havde været anerkendt i samtiden, er det 
tvivlsomt, om det umiddelbart så uskyldige vise- og 
eventyrstof havde kunnet bruges som repræsentation 
for det ægte nationale.8 Betegnelsen national etnografi 
vandt dog aldrig indpas i Danmark.9

10. For en sjælden, flerfaglig presentation se Kristian H. 
Nielsen, Michael Harbsmeier & Christopher J. Ries (red.): 
Scientists and Scholars in the Field: Studies in the History of Fieldwork and 
Expeditions. Aarhus 2012.

På det mere jordnære plan kan national etnografi 
blot betyde beskrivelsen af (forskellene i) den men
neskelige kultur inden for ens eget lands grænse, 
eventuelt set i sammenligning med forholdene andre 
steder. Det var i den retning Tang Kristensen udvik
lede sig efter Svend Grundtvigs død i 1883, hvor han 
arbejdede mest på egen hånd. Ordet etnografi bruges 
her i sin oprindelige betydning som beskrivelse af 
folk, herunder selve indsamlingen i marken. En sådan 
etnografi kan principielt lige så godt bedrives i ens 
eget samfund som blandt fremmede folkeslag. Lige 
meget, om begrebet opfattes på den ene eller på den 
anden måde, passer det godt til bogens indhold, spe
cielt set gennem datidens briller.

Feltforskning

I de følgende kapitler vil begrebet feltarbejde eller 
feltforskning blive brugt hyppigt. Feltarbejde er be
tegnelse for den aktivitet, der foregår, når botanikere,

8. Folkloren bør her anskues sammen med sprog og delvis 
oldtidsminder. Inden for folklorens område er Finland måske 
det mest karakteristiske eksempel, og intet andet land 
besidder relativt set så omfattende folklorearkiver som 
Finland (og uden for Norden, Irland). Se også William A. 
Wilson: »The Kalevala and Finnish Politics«, Journal of the 
Folklore Institute [USA], 12:1,1975. For kommentarer til Wilsons 
perspektiv se Lauri Honko: »A Hundred Years of Finnish 
Folklore Research: A Reappraisal«, Folklore, 90:2,1979 og 
Pertti J. Anttonen: Tradition through Modernity. Helsinki 2005.
g. I Danmark blev fagfeltet opdelt i folkelivsforskning og 
folkemindeforskning, senere benævnt henholdsvis europæisk 
etnologi og folkloristik. Betegnelsen etnologi er i det 
kontinentale Europa efter 1970 anvendt som en fra den 
tidligere nationalisme neutral betegnelse, jf. Gerhard Lutz: 
»Deutsche Volkskunde und europäische Ethnologie«, 
Ethnologia Europaea, 4,1970. Efter 2000 ses i nogle lande også 
betegnelsen kulturantropologi, en betegnelse som ellers 
tidligere mest blev brugt i USA om faget etnografi. Blandt 
udøverne eksisterer der ikke konsensus på området. 

sprogfolk, arkæologer, etnologer, antropologer og 
andre forskere forlader skrivebordet for at studere el
ler indsamle materiale på stedet.10 For de etnografiske 
fags vedkommende vil det sige i de sociale og fysiske 
miljøer, hvor det liv, som forskerne interesserer sig for, 
kan finde sted for øjnene af dem. Denne form for 
egen, ofte udendørs forskning står i modsætning til 
indsamling af informationer gennem handelsrejsen
de, missionærer eller optegnere, som særligt før 1900 
sendte videnskabsmændene oplysninger om ukendte 
planter, eksotiske indskrifter, ruiner og lokalbefolk
ningers levevis. Svend Grundtvig - og flere af hans 
efterfølgere - indsamlede næsten intet selv, hvorimod 
de erhvervede deres folkloremateriale gennem et net
værk af regionale optegnere i Danmark. Indsamling i 
felten adskiller sig naturligvis også fra den humanisti
ske forskers klassiske gravearbejde i arkiver og på vi
denskabelige biblioteker. Ideelt set er det etnografens 
opgave at lære at se verden fra informanternes side, 
samtidig med at forskeren kan distancere sig så meget 
fra de observerede forhold, at vedkommende kan be
skrive dem på en måde, som lader sig sammenligne 
med forhold andre steder.

Tang Kristensen viste i 1870’erne usædvanlige ev
ner til at komme ind på livet af folk og spise og sove 
sammen med dem, selv om han personligt langtfra 
altid brød sig om forholdene. Gennem sine efterhån
den lange ophold blandt landbefolkningen fornem
mede han desuden mere og mere af den kulturelle 
mening, der lå gemt i de beretninger, han som folklo
reindsamler var på jagt efter. Derved blev hans oprin
deligt snævre registrering af viser og historier supple
ret med en bredere viden om almuekultur, som gjorde, 
at han på nogle områder sprængte den filologiske 
folklores rammer. Dermed blev han en tidlig pionér i 
moderne feltorienteret kulturforskning, som interna
tionalt først virkelig tog form i 1900-tallet.
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DEL I

Tang Kristensen som ikon





KAPITEL I

Lovprisning og offerrolle: 
Indsamleren i fædrelandets tjeneste

Den 24. januar 1928 blev Tang Kristensens 85-års-fød- 
selsdag fejret i hjembyen Vejle, og samtidig oplevede 
han sit 6o-års-forfatterjubilæum. Det blev den sidste 
store mærkedag, den ældre herre var med til, og fe
sten indeholdt velkendte momenter fra flere andre fej
ringer af den »gamle skjald« og »vise vandrings
mand«.1 Hyldesten strakte sig over hele dagen. Først 
i hjemmet Mindebo og senere i Håndværkerforenin
gens store sal nede i byen. Tang Kristensen gav inter
views til aviser og blev om aftenen af en stående for
samling hyldet som en af de store skikkelser i dansk 
åndsliv. Festen med omkring 350 mennesker startede 
med triumfmarch af J.P.E. Hartmann, hvorefter en se
minarieforstander reciterede Guldhornene under flygel
akkompagnement. Senere fortsatte aftenen med taler, 
korsang, oplæsning og danseopvisning, alt under 
amtmandens, borgmesterens og flere tilrejsende kul
turpersonligheders deltagelse.

1. Fx 1997/1, II. Johs. ETK, læg D2: Hyldestdigt af Anton 
Berntsen & forsiden på Hus ogHjem nr. 26; 1928; 1929/137. 
Avisartikler m.m., 23. Vejle Amts Folkeblad, 1931.09.19. Chr. 
Christiansen om ETK i anledning af afsløring af mindestenen.
2. Politiken, 1928.01.25, også i 1997/1, II. Johs. ETK, Di. Mange 
aviser over hele landet omtalte begivenheden. En del udklip er 
samlet i 1929/137. Biografisk og anmeldelser, hvor også findes 
et trykt program for festen i byen.

3. Nøjere omtalt i MO, 4,1927, s. 279E Blandt andre steder 
også nævnt i 1917/127. ETK. t. Olrik 1912.05.08.
4. Først særlig prof. Axel Olrik og senere arkivar H. Ellekilde, 
som efter alt at dømme også havde været aktiv forud for 
85-års-dagen.

Hyldestens elementer
Den udsendte medarbejder fra københavneravisen 
Politiken var én af dem, som kom udefra og havde mu
lighed for at iagttage det hele med friske øjne.1 2 Allige
vel blev hans reportage karakteristisk for den offent
lige omtale af Tang Kristensen i samtiden: Stemningen 
var præget af oprigtig agtelse, blandet med medliden
hed over for den store folklorists hårde liv. De mange 

breve og telegrammer fra historikere og folklorister i 
de tre nordiske lande blev beundret i hjemmet. Sær
ligt blev der dvælet ved, at kunstnere som Knut Ham
sun, Sigrid Undset og Jeppe Aakjær havde sendt lyk
ønskninger. Og den verdensberømte koncertpianist 
Percy Grainger fra New York fremsendte sin nyeste 
komposition dediceret »Til Evald«. De tre forfattere 
hørte til tidens mest ansete skribenter, og det var få, 
der fik deres uforbeholdne hyldest.

Den københavnske journalist kunne på radikal vis 
ikke dy sig for at bemærke de ordener, der allerede fra 
morgenstunden »dinglede« fra Tang Kristensens re
vers, men ellers passede han uden problemer ind i den 
almindelige ærbødighed. Tang Kristensen forklarede 
pressen, at folkemindeindsamling havde ligget i ham 
lige fra barnsben. Han berettede om, hvordan han i 
sin ungdom om aftenerne stred sig vej gennem mør
ket for at opsøge hedens mennesker, der nogle gange 
kun ejede en flad sten at sidde på, og at professor A.P 
Berggreen i 1870’erne havde tvivlet på hans optegne- 
de visemelodiers nøjagtighed. Som så mange gange 
før fik han tillige fortalt, at den senere statsminister 
J.C. Christensen i 1903 tog et årligt tilskud til bogud
givelse fra ham, hvad der hæmmede hans virksomhed 
i år fremover.3

De forskerkolleger, som gang efter gang i de sene
ste 30 år havde taget initiativ til at hylde den ældre 
folklorist offentligt, og som ligeledes havde været i 
sving forud for 85-års-fødselsdagen, fyldte ikke meget 
i den offentlige omtale.4 For da først Tang Kristensen
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Den 8o-årige Evald Tang Kristensen portrætteret af Marie 
Hatting 1924, tolv år efter at det første forslag fremkom 
om at få ham malet til offentlige samlinger. Billedet blev 
til på initiativ af museumsforstander H.P. Hansen, 
Herning. Det var først tiltænkt Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot, men endte på Dansk 
Folkemindesamling. H.P. Hansen brød sig ikke selv om 
billedets stive ansigtsudtryk, som i hans øjne fik folklori
sten til at ligne en pensioneret embedsmand. Det på én 
gang realistiske og naive portræt viser dog en genkendelig 
side af Tang Kristensen. Det lille ordensspænde i reverset 
mangler ikke.

kom ind på de fortrædeligheder, der var overgået 
ham, fandt han et taknemmeligt publikum i de frem
mede reportere. Som Politiken! medarbejder skrev: 
»Han smiler ganske vist - men smilet er bidskt, og 
hans øjne skyder lyn. Selv har han udført et enestå
ende nationalt og kulturelt arbejde ved at frelse de 
gamles ord og toner fra forglemmelse - men hvorle
des er det blevet lønnet?« Og så kom historierne om, 
at Tang Kristensen ofte selv havde måttet bekoste ud
givelsen af sine skrifter, og at hans kælder under huset 
stadig bugnede af usolgte bøger - den danske folke- 
sjæl gengivet på tryk, som det blev formuleret. Staten 
og de videnskabelige institutioner havde været karri

ge med at understøtte den beskedne mand, som man 
skyldte så meget.

Den unge, energiske arkivar, Hans Ellekilde, som 
ved festen repræsenterede foreningen Danmarks Fol
keminder, tolkede dog landets udelte taknemmelig
hed og sammenlignede Tang Kristensen med intet 
mindre end en samtidens Saxo Grammaticus. Og i 
aftenens store festtale rejste forfatteren og folkelivs
skildreren, Thorkild Gravlund - som Tang Kristensen 
for øvrigt langtfra brød sig om - spørgsmålet, om 
hvad der var drivkraften bag kæmpeværket. Selv var 
han aldrig i tvivl: Det var Tang Kristensens fædre
landskærlighed. Danmarksviljen, som Gravlund også 
kaldte den. Derefter gik han over til at fortælle, at in
gen havde stået Tang Kristensen bi med råd og hjælp, 
og få havde lettet ham vejen.5

5. Viborg Stifts Folkeblad, 1928.01.25. Gravlunds tale er aftrykt i 
Cai M. Woel: EvaldTang Kristensen. En vandrer i Danmark. Kbh. 
1929, s. 35 ff., sandsynligvis med senere justeringer.
6. ETK’s biografi er fortalt mange gange. For en lille, god 
fremstilling se H. Grüner-Nielsens artikel om ETK i Dansk 
biografisk leksikon 2. og 3. udg. og for en større Ole Bergh: Tilfods 
medEvaldTangKristensen. Kbh. 1989.

I både avisreferater og taler blev Tang Kristensens 
familiebaggrund og livsforløb nævnt mere eller min
dre fyldigt. Det var en beretning, der offentligt var 
blevet gengivet mange gange. Og samtidig et eksem
pel på den kendte fortælling om det opvakte barn, der 
under hårde vilkår tvinger sig vej frem gennem en 
kold og firkantet verden og selv bliver kantet under
vejs. Konturerne for hans liv var følgende:

Tang Kristensens livsforløb i kort form
Evald Tang Kristensen var født i beskedne kår som 
søn af en jysk landsbylærer, der døde af tuberkulose, 
da Evald var godt tre år gammel.6 Moren, Ane Persi- 
ne Sand, giftede sig et par år senere med en anden 
lærer, og Tang Kristensen tilgav aldrig, at hun knyt
tede sig til en ny mand. Ane magtede sjældent at vær
ne barnet under de nye forhold, og stedfaren tog med 
alt andet end blide hænder på drengen, som tidligt 
lærte at klare sig selv. Han gik klædt som de andre 
bønderbørn, vogtede familiens to-tre køer i det isole
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rede Øby ved Viborg og måtte hyppigt passe sine 
yngre søskende. Senere fik stedfaren, Hans Peter 
Hansen Schuster, kald i Brandstrup, hvor præsten i 
flere år gav den videbegærlige og indesluttede dreng 
gratis manuduktion i tysk, fransk, latin, verdenshisto
rie, geografi og aritmetik.7

7. Omtalt flere steder. Ét sted nævner ETK, at denne 
undervisning fandt sted fra hans 9. år og vist frem til konfir
mationen, jf. 1929/142. Selvbiografier, 1894 s. 2.

8. MO, i, 1923, s. 173; 1997/1,1. Johs. ETK: Halvorsen, 
Vindum menighed, 1858.05.2.
g. 1997/1,1. Johs. ETK, eksamensbevis 1861.07.1g. Omtale i 
MO, i, 1923, kap. 6.

Barndomshjemmet led under stedfarautoritet, 
knaphed og den noget dvaske Schusters glæde ved 
brændevin. Familien var langtfra bogligt interesseret, 
og præstens ønske om, at Tang Kristensen kunne fort
sætte på latinskole og måske senere på universitetet, 
var der ingen forståelse for, skønt drengen havde lyst 
til det. Allerede ved konfirmationen havde Schuster 
besluttet, at den 14-årige stedsøn skulle tage forbere
delseseksamen til Lyngby lærerseminarium på Djurs
land. Den samlede udgift til studiet kunne ved den 
yderste sparsommelighed klares for omkring 200 
rigsdaler. Pengene havde siden Evalds fars død væ
ret juridisk båndlagt til drengens uddannelse, omend 
stedfaren flere gange havde forsøgt at få fingre i dem. 
En del af kapitalen skulle nu gå til kost hos stedfarens 
forældre, skrædderfamilien Schuster tæt ved semina
riet. Under et familiebesøg hos Schusters mor og far 
i Lyngby i sommeren 1857 blev den 14-årige Evald så
ledes uden forudgående orientering efterladt hos den 
gamle skrædder.

Ved det første besøg i sit gamle hjem i forsomme
ren 1858 kontaktede Tang Kristensen sin tidligere 
præst, Christian Bartholin Halvorsen, tilsyneladende 
for at gøre et forsøg på at fremme sit ønske for even
tuel højere uddannelse. Pastoren udfærdigede en skri
velse, hvor han anbefalede, at stedfaren ansøgte om 
understøttelse til videre studier for drengen i forlæn
gelse af hans tre tidligere års ekstraundervisning. Præ
sten skrev endvidere: »Dette unge menneske kan jeg 
give det vidnesbyrd, at han stedse har vist, at han be
sidder en god moralsk karakter i forening med flid og 
lærelyst samt gode evner. Han har derfor, for alle der 
kender ham, vakt de bedste forhåbninger for hans 

fremtid.«8 Anbefalingen resulterede dog ikke i nogen 
ændring af forholdene.

Tang Kristensens fire år som lærerstuderende var 
lidet morsomme, og han var kun moderat interesseret 
i uddannelsen. Drengen blev holdt stramt af stedfa
ren og levede en næsten pengeløs tilværelse på landet 
uden de fleste af de fornøjelser, der hører ungdomsti
den til. 18 år gammel fik han en god eksamen med den 
højeste karakter i regning, historie og tegning samt i 
de to frivillige fag, tysk og kemi. Den eneste dårlige 
karakter var i gymnastik.9

Først blev Tang Kristensen gennem halvandet år 
hjælpelærer i Husby syd for Nissum fjord og ret tæt 
ved Vesterhavet. Derefter kom tre år som selvstændig 
lærer i det bakkede Helstrup vest ved Randers. For at 
få et bedre kald tog den unge mand gennem selvstu
dium tillægseksamen i musik og kirkesang, så han 
kunne søge stilling som kombineret lærer og kirke
sanger. 11866 fik han embedet som degn og kirkesan
ger i Gjellerup ved Herning og giftede sig med sin 
forlovede gennem flere år, Frederikke Duedahl (1840- 
1866). Et halvt år senere døde hun i barselsseng. Der
efter fulgte en meget svær tid.

Da Tang Kristensen i julen 1867 var på visit hos sin 
mor og stedfar i Brandstrup, besøgte han tillige en 
sengeliggende bondekone, som kunne huske besyn
derlige ældre viser. Han fik så stor interesse for det 
gamle stof, at han i sin fritid fortsatte med at optegne 
viser og eventyr, da han kom tilbage til Gjellerup.

Som stoffet voksede, blev interessen stadig større, 
og i 1868 udsendte han sin første, beskedne publika
tion med materiale fra det bindestueområde, han bo
ede midt i. Gennem opfordringen af enkelte menne
sker, som forstod, hvad Tang Kristensen beskæftigede 
sig med, kom han i forbindelse med docent og senere 
professor Svend Grundtvig. Det bekendtskab blev i 
de følgende år af betydning for dem begge. Fra 1871 
begyndte Tang Kristensen sin systematiske publice
ring inden for folkloreområdet, som fortsatte livet ud.
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Hans Smidth’s billede af heden med de karakteristiske elementer, lyng, græs og opskruet sand, sandsynligvis malet 
omkring igoo. Beskueren ser landskabet i et langt, fladt perspektiv, og blikket fæstnes først, når horisonten mødes af en 
stor himmel. (Maleri i Palle Kousgaards eje. P. Kousgaard foto).

Året efter giftede han sig med sin husholderske, Ane 
Margrethe Risum (1840-1900). Grete, som var hustru
ens kaldenavn, og deres efterhånden syv børn, hjalp 
ham gennem årene med både husførelse, forsendelse 
af tøj på hans mange vandringer og forskelligt kontor
arbejde. 1870’erne var et voldsomt produktivt årti, 
hvor Tang Kristensen spændte sig hårdt for, både i 
den praktiske indsamling i marken og som publicist. 
Han blev kendt i de bedste fagkredse; dog var det 
ikke nemt at få familielivet, skolen og forskningen til 
at forenes.

I 1876 flyttede familien til det økonomisk dårlige
re, men mindre arbejdsbelastende skolearbejde i Få
rup, og i 1884 overtog han sin stedfars embede i det 
nærliggende Brandstrup syd for Viborg. 11888 kunne 
Tang Kristensen selv tage afsked med undervisnin
gen. På grund af sin allerede store indsamler- og udgi
verindsats havde han erhvervet sig kontinuerlig stats
understøttelse til indsamling af folklore. Han og 
Grete bosatte sig i stationsbyen Hadsten syd for Ran

ders, hvorfra jernbanen lettede ham en del på de sta
digt længere ture. For Tang Kristensen var det en stor 
aflastning at slippe for det tidskrævende skolearbej
de. I over 20 år havde han mere eller mindre følt sig 
plaget af sogneråd og skolekommissioner. Religiøst 
set var han i lokalbefolkningens øjne ikke tilstrække
lig missionsk og fortalte gerne om geografi og Dan
markshistorie for børnene, eller han blev upopulær 
på grund af de mange løse lærere, han engagerede for 
selv at kunne hellige sig indsamlingsarbejdet.10

10. MO, 2,1924, s. 45, 226.

I Hadsten kunne Tang Kristensens kone ikke lide 
den megen bysladder om hendes mand: De fleste be
boere i stationsbyen syntes, at han beskæftigede sig 
med uforståelige sager, og han kunne tilmed leve af 
det! I 1897 fik parret bygget en villa i Mølholm ved 
Vejle fjord; Grete havde dog været syg gennem lange 
perioder og døde et par år senere. Tang Kristensen 
havde i 1899 mistet sin efterhånden døve datter Sigyn
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Grundlæggende havde Tang 
Kristensen ikke noget imod de 
folkelige, religiøse bevægelser, 
men da Indre Mission i stadigt 
større omfang modarbejdede 
hans indsamling af det i deres 
øjne hedensk prægede stof, 
kom han til at stå i modsæt
ningsforhold til missionens 
repræsentanter. På tegningen 
ses en lægmandsprædikant, 
som i 1880’erne taler til 
interesserede i en lade. 
(Tegning af Hans Smidth i M. 
Galschiøt: Danmark, 2, 1887).

på grund af tuberkulose, og Gretes bortgang slog 
ham så meget ud, at han i en periode flyttede på loftet 
og kun kom ned til måltiderne, som blev tilberedt af 
de voksne børn. Jeppe Aakjær huskede 20 år senere, 
hvordan han dér havde oplevet Tang Kristensen: »Da 
jeg besøgte ham første gang i 1902, sad han i en skind
trøje og i et par vældige sivsko og renskrev eventyr nr. 
2768 ...«, skrev forfatteren i et brev til Thorkild Grav
lund.11 Efter nogle år mildnedes Tang Kristensens 
sindstilstand noget, og i 1905 giftede den 62-årige 
mand sig for tredje gang. Den udvalgte var en tidli
gere elev, Kirsten Marie Jensen (1863-1934), og Tang 
Kristensen blev året efter far til sit sidste barn, sønnen 
Johannes.

ii. 1957/18. Breve til Thorkild Gravlund; Jeppe Aakjær t. 
Gravlund, 1924.05.24.

12. 1917/122 II. Olrik t. Feilberg, 1909.12.27.
13. Optælling fra følgende: 1929/137, 24. Biografisk og 
anmeldelser; 1929/137, 26 [fol.]. Nekrologer, mindeartikler; 
1929/137, 26b [fol.]. ETK’s død og begravelse.

Familielivet blev herefter lettere, end det havde 
været i mange år. Dog havde Tang Kristensen fået et 
langt livs sparsommelighed så meget ind under hu
den, at husførelsen blev kendt for sin beskedenhed. 
Daværende docent Axel Olrik skrev i nytåret 1909 til 
deres fælles bekendt, H.F. Feilberg: »Tænk, jeg har 

haft et fornøjet [brev] fra vores ven ETK: Han har mi
stet sin rejseunderstøttelse; og jeg tror, det har lettet 
ham, fordi gigten var slem ved ham i efteråret. Nu er 
han bedre af helbred og har sin kælder fuld af kartof
ler og gulerødder, som han næsten helt lever af«.ii. 12

Allerede som midaldrende var Tang Kristensen 
kendt for at sige sin mening ligeud til folk, og i sel
skab, som ikke behagede ham, kunne han optræde 
tavs eller direkte vranten. Blandt venner viste han ofte 
en lun humor og blev regnet for en god fortæller med 
en følsom blufærdighed. Den gamle mand vedblev 
med sin aktive indsamlervirksomhed til omkring 1. 
verdenskrig, og fortsatte sit publikationsarbejde, om
end på et mere moderat niveau. Han bevarede sin ar
bejdsevne næsten til det sidste.

Tang Kristensen afgik ved døden den 8. april 1929, 
og hans død og begravelse blev omtalt i over 100 avi
ser rundt om i landet.13 Ved jordefærden lå kongens
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På Vejle kirkegård blev der efter en større indsamling i 
1931 rejst et mindesmærke over Skattegraveren, blandt andet 
forsynet med indskriften »Daners arv« i runer.

krans på kisten, og et par år senere blev der gen
nem kulturinstitutioners og bekendtes indsamling 
rejst en mindesten på hans grav. Stenen blev skabt 
af billedhuggeren Anders Bundgaard som en lille 
modernistisk obelisk med skarpe kanter. Men motiv 
og indskrift var forankret i romantikken og national
bevidstheden. Relieffet på granitstenen forestiller en 
skattegraver og nedenunder skattekisten, hvorpå der 
i runer er indhugget: »daners arv«. Derefter kommer 
navn og årstal samt verset

FREM AF FOLKESJÆLEN
GROV DU MINDEGULDET
DANERS DYRE ARV

Linjerne blev forfattet af Jørgen Olrik, som var muse
umsinspektør ved Nationalmuseet og slægts- og inte
ressemæssigt tæt forbundet med folkemindesagen.14 * 

14. 1906/134. Breve: H.P. Hansen, Herning Museum t. Elle
kilde 1931.03.03; Hans Ellekilde: »Evald Tang Kristensen«,

Danmark, nr. 24,1941, s. 848. Ideen med runeteksten stammer 
sandsynligvis fra Ellekilde, som havde en central position som 
organisator af offentlig faglig festivitas, formelt på vegne af 
foreningen Danmarks Folkeminder.
15. 2004/040. Foreningen Danmarks Folkeminders arkiv, 
VIII: Læg vedr. mindesten for ETK på Vejle kirkegård.
16. Den stort set eneste kritiske røst var Ekstrabladets. Men 
denne avis’ omtale af Tang Kristensens bevillinger appellerede 
alene til læsernes formodede forargelse eller misundelse uden 
reelt at diskutere emnet eller forklare, hvad folkeminder var 
for noget.

Nederst blev indhugget: VENNER SATTE STENEN. 
Afsløringen af mindesmærket skete under pompøse 
former med taler af en historisk- og nationalt sindet 
statsskovrider og en amtmand. 25 kvindelige lærerstu
derende sang Carl Nielsen-melodier under ledelse af 
byens organist, og et digt af Aakjær blev reciteret til 
melodien »Slumrer sødt i Slesvigs jord«/5

Mindestenens tekst lå op ad formuleringerne i an
dre offentlige hyldester. Det er forståeligt, da initiativ
tagerne til lovordene ofte tilhørte den samme person
kreds. Selv havde Tang Kristensen næppe udtrykt sig 
på samme måde, for han brød sig sjældent om for op
pustet tale. I det hele taget prioriterede han et mere 
indholdsnært sprog end flere af sine velyndere, der 
havde et stærkere nationalistisk anstrøg, og gerne an
vendte folkemindesagen i denne forbindelse.

Når Tang Kristensens selv fortalte om sit liv, var 
det aldrig glæden over at have fået lov at dyrke sin 
interesse, han fremhævede, men altid de hårde vilkår, 
forskerkollegernes udnyttelse af ham og den alminde
lige miskendelse fra »de fines« side. Det var, som om 
denne samlede modgang i livet, gennem den gamle 
folklorists private måde at erindre den på, blev til et 
personligt »brand«. Det blev hans historie om sit liv, 
hvad endvidere kom til at være det underliggende 
tema i erindringsværket, Minder og oplevelser.

Pressen overtog i det store og hele budskabet i ju
bilæernes hyldesttaler samt Tang Kristensens egen 
martyrfortælling, og i første halvdel af 1900-tallet var 
det disse historier, der blev bragt videre til offentlig
heden i hundredvis af avisartikler.16 Herved blev der 
noget nærmest rituelt over omtaler og fejringer af 
Tang Kristensen. Gentagelserne i mediernes omtale 
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skabte en enkel og genkendelig orden i den stadig 
mere berømte mands liv, en orden, som alle riter lever 
gennem. Og fremstillingernes rigtighed blev nærmest 
i sig selv bekræftet gennem mængden af artikler. Re
trospektivt set er det iøjnefaldende, at der igennem 
mange år aldrig blev fortalt noget nyt i pressens histo
rier.

Professorer, videnskabelige fonds og staten 
hjælper

Gennem repetitionen blev historierne til sandheder, 
som ingen offentligt ønskede at stille sig tvivlende 
over for. Isoleret set var nogle af elementerne i den 
officielle ikonisering af den gamle samler langtfra 
uden hold i virkeligheden, men vægtningen af dem 
var ensidig. Dermed kom de til at skygge for en dy
bere forståelse af mange omstændigheder i Tang Kri
stensens i realiteten langt mere interessante liv.

Hovedpunkterne i hans livsforløb har været gran
sket adskillige gange, og flere af de nævnte fortræde
ligheder kan efterspores og uddybes, indbefattet de
res grumhed. Men i de mest formative perioder af sit 
faglige liv var Tang Kristensen tillige tilsmilet af lyk
kelige tildragelser, som mange andre mennesker i 
samtiden kunne misunde ham. Disse omstændighe
der er delvis tilfældige og delvis et resultat af, at han 
gennem sine initiativer forståeligt nok påkaldte sig de 
rette personers og autoriteters interesse. Lad os blot 
følge Tang Kristensens afhængighed af de mest for
nødne økonomiske midler i forbindelse med hans fag
lige arbejde og den dermed forbundne anerkendelse:

Allerede 14 dage efter, at den helt ukendte mand i 
1869 sendte Svend Grundtvig sin allerførste besked
ne pamflet, havde docenten anmodet Samfundet til 
den danske Litteraturs Fremme om at yde den unge 
lærer et tilskud på 10 rigsdaler per ark - dvs. per 16 
sider - til fortsættelse af arbejdet. Dog skulle Grundt
vig have ret til at føre tilsyn med den senere udgivel
se, og Tang Kristensen skulle være villig til at foreta
ge fornødne rettelser. Dette resulterede i, at læreren i 
1871 kunne publicere sin fy dskefolkeviser og toner, en bog 
på 386 sider. Den udgivelse gav ham med det samme 
et navn i det skandinaviske forskersamfund som en

Forside af Tang Kristensens pamflet fra 1868, udsendt af 
ham selv. Stoffet indgik senere i hans første bog fra 1871.

mand, man fremover måtte regne med på den folklo
ristiske scene.

Grundtvig foretog næppe dette skridt af kærlig
hed til en grøn optegner, men fordi han så potentialet 
i den unge mand, og særligt hans energi samt evne til 
at opsøge ukendt stof. Og der opstod hurtigt et gensi
digt forhold mellem den jyske landsbylærer og uni
versitetsmanden i København. Grundtvig vejledte og 
støttede direkte og indirekte Tang Kristensen økono
misk, som til gengæld leverede stof i store mængder 
og gennem sine fund i felten afklarede flere dunkle 
forhold i den eksisterende folkloristiske viden. Deres 
tætte korrespondance vidner i begyndelsen om forstå
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elig taknemmelighed fra Tang Kristensens side, om
end en del jysk selvbevidsthed tillige titter frem. 
Grundtvig var den ældre og vidende. Trods sin noget 
fjerne attitude behandlede han dog generelt Tang 
Kristensen med venlighed, som nogle gange kunne 
grænse til faglig kollegialitet. Det skete hyppigst, når 
de begge var optaget af et uløst, fagligt spørgsmål.

I 1871 ansøgte Grundtvig Det Kongelige Nordiske 
Oldskriftselskab om 100 rigsdaler, så Tang Kristensen 
kunne ansætte en vikar i skolen i nogle vintermåneder 
og derved selv blive frigjort til fuldtids feltarbejde flere 
dagsrejser fra Gjellerup. Da idéen ikke umiddelbart 
lod sig gennemføre, viste selskabets kasserer justitsråd 
F.S. Bang, sagen så stor interesse, at han af egen lomme 
ydede de 100 rigsdaler. Tang Kristensen kunne dermed 
som planlagt starte feltarbejdet i vinteren 1871/72.17

20. ETK blev oprigtig glad for denne brede anerkendelse og 
hængte det kalligraferede dokument op i sin bedste stue, jf. 
MO, 4,1927, s. i4gf. ETK ventede dog en måned med at takke 
for adressen, hvad undrede initiativtagerne, jf. 1917/1211. Olrik 
t. Feilberg, 1898.01.02.
21. M. Hattings portræt på DFS (1924) malet omkring 80-års- 
dagen. Initiativet blev tilsyneladende taget af H.P. Hansen, 
Herning museum. 1906/134. Breve: H.P. Hansen t. DFS, 
1924.11.02.
22.1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde, 1923.02; Vejle Amts Folkeblad, 
1923.01.25.
23. Også påpeget af vennen Chr. Christiansen: »ETK. Nogle 
personlige erindringer«, Vejle Amts Folkeblad, 1931.09.19 i 
anledning af mindestenens afsløring dagen efter. Også i 
1929/159 AA, Blandinger.

Fra 1873 og flere følgende år lykkedes det også med 
professorens hjælp at få bevillinger fra Kultusministe
riet til større rejser, og i vinteren 1873/74, hvor ministe
riet dog kun bevilgede 100 af de ansøgte 200 rigsdaler, 
lagde Grundtvig selv 100 rigsdaler til, så Tang Kristen
sen kunne være længere ude.18 Tang Kristensen oppe
bar herefter i flere år 400 kr. (efter den nye møntord
ning) til en vikar og til de fornødne udgifter i felten. 
Dertil kom ministerielle bevillinger til flere sommer
ophold i København for videreuddannelse i sprog og 
historie, efterhånden nærmest kontinuerlige tilskud til 
rejseudgifter i forbindelse med indsamlingsarbejdet 
samt trykningstilskud til de fleste af hans mange bø
ger. Tang Kristensen blev den fondsnyder i Danmark, 
der i perioden 1870 til 1930 samlet set fik det største 
beløb fra ministeriets konto til støtte af forfattere, 
kunstnere og videnskabsmænd.19

I 1888 var Tang Kristensen 45 år gammel og blev 
som nævnt af staten tildelt en livsvarig ydelse på 1800 
kr. om året. Pengene frigjorde ham fra skolearbejdet, 
selv om beløbet kun dækkede familiens basale leve-

17. Omtalt i MO, 2,1924, s. 91.
18. RA. Min. f. kirke og undervisningsvæsen. 3. kontor, 
Ansøgning om understøt, t. forf. mv., 1848-1915, (634 08 3), 
E.T. Kristensen 1873.03.21,1874,1875,1877fr.
ig. Kalkulation af Jens Henrik Koudal: »Evald Tang 
Kristensen som folkeviseindsamler og udgiver«, Musik og 

forskning, 9,1983-84, n. 4.

omkostninger. På det tidspunkt havde han dog skabt 
sig en nogenlunde stabil, omend beskeden indtægt 
som skribent i aviser og magasiner, og han oppebar 
stadig i en del år rejse- og publiceringstilskud.

Ved den senere professor Axel Olriks diskrete 
mellemkomst blev Tang Kristensen i 1898 ydermere 
Ridder af Dannebrog. En sådan officiel opmærksom
hed blev dengang anset for en betydelig hæder, og 
samtidig modtog Tang Kristensen sin første hyldest
adresse fra kolleger i anledning af sit 30-års-indsam- 
lerjubilæum. Videnskabsmænd og enkelte digtere fra 
fire nordiske lande takkede på den måde Tang Kri
stensen for hans indsats med at fremdrage de gamle 
folkeoverleveringer og hans store personlige møje i 
forbindelse med arbejdet.20 Der var ingen penge i 
disse opmærksomheder, men alligevel varmede hæ
dersbevisningerne. Og fra nu af fortsatte anerkendel
serne at drysse ned over ham ved runde dage og jubi
læer, lige til hans død. Tang Kristensen blev flere 
gange portrætteret, og mindst ét billede blev malet 
med henblik på bevaring i offentlig eje.21 Ved 50-års- 
indsamlerjubilæet i 1917 blev han dannebrogsmand 
og fik samtidig overrakt et festskrift med bidrag fra 
nordiske forskere. Ved 80-års-dagen i 1923 kom der 
endnu et, og over 70 mennesker så indenfor i Minde
bo, hvor de blev trakteret med chokolade, kaffe og 
kager. Desuden indløb der 327 telegrammer på da
gen.22 Tang Kristensen var hele livet opmærksom på 
sine egne fødselsdage og holdt nøje øje med, at andre 
ligeledes bemærkede dem.23 Fra omkring 1900 at
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I anledning af Tang Kristensens 30-års-indsamlingsjubilæum i 1897 blev han beæret med en kalligraferet adresse fra 
nordiske forskere og kunstnere. Initiativtageren var sandsynligvis Axel Olrik, og navnene afspejler hans netværk. Af 
historikere ses karakteristisk nok kun Johannes Steenstrup og Bernhard Olsen. Tang Kristensen hængte straks adressen 
op i stadsstuen. (Herning Museum).
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være en fremmed fugl i Vejle endte Tang Kristensen 
med nærmest at blive kult i byen.

Samlet set bekræfter disse træk ikke den offerrolle, 
som Tang Kristensen formidlede til offentligheden. 
Han måtte hele sit liv skrive ansøgninger om større 
eller mindre tilskud, og det var nu engang vilkårene, 
hvis man ønskede penge til fri forskning. I forhold til 
andre fik han kun få negative svar tilbage. Den store 
folkloresamler blev langtfra forgyldt, omend han blev 
understøttet kontinuerligt og i et omfang, så han var i 
stand til at realisere det arbejde, han havde mest lyst 
til. Tilmed blev han meget tidligt »opdaget«, og fik i 
flere professorer i København personlige velyndere, 
som støttede den håbefulde unge mand, både viden
skabeligt, publiceringsmæssigt og fagpolitisk, omend 
de af og til var uenige med ham. På flere områder lod 
de Tang Kristensen blive en del af deres netværk, i det 
omfang han ønskede det, og brugte deres indflydelse 
til at fremme hans almindelige anseelse.

Med sin uddannelse som lærer uden den klassiske 
studenter- og kandidateksamen var han udelukket fra 
ansættelse ved et universitet eller på en forskningsin
stitution, hvor stillingerne i forvejen var meget be
grænsede. Som fri forsker og udgiver kunne han 
imidlertid dårligt opnå ret meget mere, end han gjor
de. Faktisk var det ikke så lidt.

Beretningerne stemmer dårligt overens
Det er tydeligt, at grundlæggende momenter i de 
foregående fremstillinger ikke passer sammen. Hvis 
Tang Kristensen havde så ringe arbejdsvilkår, som det 
ofte fremgår af den offentlige omtale, virker det be
synderligt, at han nåede så meget og blev så kendt, 
som det var tilfældet. Og trods alt taler den offentlige 
understøttelse af hans virksomhed gennem det meste 
af livet et andet sprog, end hvad der høres i de vel
kendte jeremiader. Personligt nægtede han aldrig, at 
han havde modtaget megen velvilje, økonomiske til
skud og officiel hæder. Tilsyneladende blev disse mo
menter dog undertrykt i offentligheden, fordi de sjæl
dent blev vejet op mod de ubehageligheder, han 
samtidig havde været ude for, og som blev repeteret 
så mange gange.

Først og fremmest giver Tang Kristensens egen, of
ficielle historie langtfra mening, hvis den holdes op 
mod hans lange livs samlede resultat. Igennem årene 
optegnede han selv blandt mere end 3300 informanter 
og fik yderligere tilsendt stof fra omtrent det samme 
antal. Han indsamlede personligt omkring 3000 viser, 
1000 melodier, 2500 eventyr, og mindst 15000 sagn, 
foruden ordsprog, talemåder og informationer om fol
keliv i almindelighed.24 Han producerede stribevis af 
kildeudgaver, faglige publikationer, avisartikler og bi
drog med både kopier af egne optegnelser, nye infor
mationer og genstande til flere arkiver og museer. En 
sådan størrelsesmæssig oversigt siger ikke noget om 
stoffets værdi og betydning, omend den placerer Tang 
Kristensen som folkloresamler i en helt unik position i 
Europa og USA - og sandsynligvis i verden. Omkring 
1900 var hans indsats internationalt anerkendt.25

24. Jf. DFS’s meddelerregistratur på sedler udarbejdet i 
midten af 1900-tallet samt Jens Henrik Koudal: Folkeminder og 
dagliglivets kultur. Kbh. 2004, s. 65H. og senere udredninger.
25. Jf. W.A. Craigie: »Evald Tang Kristensen, A Danish 
Folklorist«, Folk-Lene, 1898, s. igßf; Johannes Bolte: »E.T. 
Kristensen neuere Sammlungen dänischer Volksüberlieferun
gen«, Zeitsch.rftfür Volkskunde in Berlin, hf. 4,1905; Jacqueline 
Simpson: »»The Rules of Folklore« in the Ghost Stories of 
M.R. James«, Folklore, 108,1997, s. uff. Se også senere omtaler, 
fx Joan Rockwell: »Evald Tang Kristensen: A Danish 
Ethnographer«, Peasant Studies\\JSk\, 5:1,1976. Samme: Evald 
TangKristensen. Aalborg 1982, s. xi; B. Holbek: Interpretations of 
Fairy Tales. Helsinki 1987, s. 6gff.; Timothy Tangherlini: 
»Introduction.« (s. 27). I: Samme: Danish Folklore. http://dev. 
cdh.ucla.edu/danish folklore/bin (2010).

Da Tang Kristensen trods stor vedholdenhed og 
oplagte personlige ofre trods alt kun var en alminde
lig dødelig, er det åbenbart, at den grandiose indsats 
næppe havde været mulig under direkte dårlige ar
bejdsvilkår. Ingen kunne have præsteret dette kæm
pearbejde, hvis vedkommende hver dag skulle stride 
for det daglige udkomme og selv betale alle omkost
ninger ved indsatsen. Her er det oplagt at sammen
ligne med, hvad selv de flittigste af Svend Grundtvigs 
traditionelle meddelere rundt om i landet ydede. De 
fleste indsendte lidt stof, når de havde tid og lyst, og 
de bedste evnede gennem flere år i deres fritid at op
tegne ret imponerende stofmængder. Ingen kommer 
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dog i nærheden af Tang Kristensens indsats. Han blev 
hurtigt professionel i kraft af sin faglige oplæring gen
nem professoral manuduktion og selvstudium samt 
den finansielle understøttelse til næsten kontinuerligt 
arbejde i marken.

I andre sammenhænge viste Tang Kristensen, at 
han udmærket var i stand til at veje flere omstændighe
der i en sag op mod hinanden. Når det gjaldt anerken
delsen af den faglige velvilje og delvist den materielle 
støtte, var det imidlertid, som om den per automatik 
blev fornægtet og endda ofte erstattet med en følelse 
af forurettelse. Følelser hører som bekendt med til vir
keligheden og må i en sag som denne behandles med 
fornøden respekt.

Hvis man ikke blot accepterer Tang Kristensens 
egen udlægning af sit liv eller diskret ser bort fra hans 
martyrfortælling for at skåne den ældre herre, kunne 
forskningen i stedet tage hans oplevelse af svigt og 
forurettelse alvorligt, omend på en anden måde end 
hidtil; nemlig ved at undersøge karakteren af hans re
lationer til sine støtter og andre faglige personer, som 
han var tæt inde på livet af. Dette vil kunne vise, i 
hvilket omfang mistilliden fra Tang Kristensens side 
havde rod i konkrete hændelser, og eventuelt hvilken 
karakter de havde. Lige meget, om det drejede sig om 
berettiget eller uberettiget harme, er det oplagt, at i 
hvert fald han følte sig krænket. Hans adfærd kunne 
for øvrigt på samme måde krænke andre. Blandt kol
legerne var det en kendt sag, at Tang Kristensens sær
egenheder blev mere udtalte med årene. Og efter 1890 
betegnede flere fagfæller i deres indbyrdes breve den 
store indsamler som en umulius, det næsten var håb
løst at gøre tilpas.

Det er endvidere nødvendigt at være åben over for 
den mulighed, at Tang Kristensen omsatte sin foruret
telse til en attitude, som kunne minde om en iscene
sættelse af sig selv. Om denne selvpræsentation i for
hold til offentligheden var overvejet eller ej, er langtfra 
så afgørende, som at den rent faktisk slog igennem. 
På hans ældre dage var det tydeligt, at både de lokale 
omgivelser i Vejle og hans yngre fagfæller i hovedsta
den anvendte Tang Kristensens mærkedage som an
ledning til festivitas. Fagfællerne brugte markeringer
ne til at få det lille folkloristiske miljø omtalt i pressen.

Docent C.W. v. Sydow med studenter fra Lund på besøg i 
Dansk Folkemindesamling 1929, samme år som Tang 
Kristensen døde. De studerende bærer efter svensk skik 
studenterhue. Ellers ses Ellekilde med hat og længst til 
højre Grüner-Nielsen. Ellekildes og Grüners fremtoning 
er for begges vedkommende karakteristisk, og gennem 
deres personlige udtryk og lange ansættelse på Slotshol
men blev de kendte skikkelser i det humanistiske biblio
teksmiljø. Ellekilde fortsatte flere af Olriks projekter og 
satte sit præg på Dansk Folkemindesamling som praktisk 
organisator af indsamling og udarbejdelse af registre. 
Grüner-Nielsen var en innovatør inden for ældre vise- 
forskning, og hvad man i udlandet kalder for etnomusico- 
log)>-

Og bysbørnene fik tilfredsstillet tidens længsel efter 
fejring af store bedrifter: I form af en gammel, gnaven 
mands livslange fodvandringer - men trods alt en 
kendt, lokal skikkelse.

Tang Kristensen var glad for aktiviteterne, og selv 
om de enkelte skribenter med hans eget udtryk nogle 
gange »smurte virkelig tykt på«, var hans holdning, 
at »skade kan det vel ikke«, som han formulerede 
det.26 * Og hvad angår gentagelserne af hans lidelseshi
storier, var temaet altid en måde for Tang Kristensen 
at blive omtalt på, selv om han måske hellere havde 
set, at journalisterne skrev om hans faglige interesser. 
På trods af det bryske ydre nød han for det meste at 
blive feteret. Baggrunden var mindre vigtig.

26. ETK kom i brevene til H. Ellekilde flere gange ind på 
emnet, også når det drejede sig om HE’s egne omtaler, fx
1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1923.02.21.
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Endvidere eksisterer der endnu et moment i Tang 
Kristensens liv, som han sjældent selv omtalte, og 
som der næsten aldrig refereres til i den offentlige om
tale af hans indsats. Det er familiens betydning for 
hans produktivitet. Først og fremmest drejer det sig 
om Tang Kristensens koner, der foruden hjemmet for 
en stor del passede skolernes landbrug, var organisa
torer for forsendelserne, når han var i felten, fungere
de som ekspeditører af bøger, og var aktive i utallige 
andre sammenhænge. De større børn blev hyppigt 
inddraget i arbejdet, og flere var i perioder fuldtids 
engagerede i ordning og afskrivning af hans optegnel
ser. Hans anden hustru, Grete, løb tidligt sur i den 
ensomme trummerum som servitør på langdistance 
og var i perioder af specialister diagnosticeret som 
nervesvækket.27 Et par voksne døtre forblev bitre på 
faren, og den ældste søn tog navneforandring, så 
snart faren var død. Den hjemmeboende, ugifte dat
ter, Lavra, som i mange år virkede som sekretær og 

28. 1997/1, II. Johs. ETK, læg D3: Nekrologer over Lavra TK i 
Vejle-aviser og Frit Folk, 1955.01.28 & 01.02.

ellers levede et stille liv, blev optaget af sekterisk reli
giøsitet og kom til at tilbringe flere år på sindssyge
hospital.

Den indsats, som familien præsterede i gennemfø
relsen af Tang Kristensens projekt, fortjener at blive 
inddraget i vurderingen af hans samlede gerning, sær
ligt i vor forståelse af hans pionérarbejde ude blandt 
fortællerne. Uden det familiære bagland havde arbej
det næppe ladet sig gennemføre. Emnet blev aldrig 
nævnt på de store mærkedage, og det er sjældent ble
vet omtalt i de større biografier i magasiner og aviser. 
I nekrologerne over datteren Lavra blev hendes livs
lange indsats som kvalificeret kopist og sekretær ikke 
omtalt med ét ord.28 Sandsynligvis næppe for at skjule 
noget, men fordi ingen i samtiden tog notits af den 
private karakter af Tang Kristensens liv. Denne side af 
hans virke vil blive taget op i nogle af de følgende ka
pitler og beskrevet nøjere i kapitel 5.

27. Datidens udtryk for en form for depression. Se endv. kap.
5-
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KAPITEL 2

Bag om den synlige orden: Familielivet og forskningen

Tang Kristensens arbejde uden for hjemmet blev star
ten på det moderne feltarbejde i Danmark, selv om 
ingen på det tidspunkt vidste det. Et sådant etnogra
fisk arbejde bygger grundlæggende på, at forskeren 
bevæger sig ud blandt andre mennesker, taler med 
dem og skriver deres udsagn ned. Dermed bliver ind
samleren af stoffet dog ikke blot et teknisk mellemled 
mellem informanten og den senere bruger eller læser.

Det er altid et levende menneske med følelser og 
personlige prioriteringer, der udgør dette led. Selv 
om meddeleren ofte betragtes som den centrale per
son, er optegneren/feltforskeren i høj grad af interes
se for at forstå, hvad der kommer ned på papiret, og 
hvordan det kommer der. Berettersituationen er sjæl
dent enkel og ligetil, selv om den ser sådan ud.

Meget forståeligt ser en senere tid forholdet retro
spektivt. Det vil sige ud fra den tekst, som beretnin
gen har resulteret i, og ikke ud fra den ophavssituati
on, hvor forskeren formulerede sine spørgsmål og 
uundgåeligt var med til at påvirke svarene. I feltarbej
derens livsperspektiv kan den betragtningsmåde, der 
i udlandet er blevet kaldt for scientific biography, her 
være af interesse.

Forskerbiografien og bruddet i 
folkloristikken efter 1970

Det forskerbiografiske perspektiv har langtfra nogen 
entydig definition. Hensigten er at inddrage det pri
vate eller personlige i forståelse af en persons viden
skabelige præstationer - når en sådan indfaldsvinkel 
ser ud til at være frugtbar. I Europa og USA har ind
faldsvinklen særligt været brugt i analyser af fremtræ
dende naturforskere og filosoffer.1 Videnskabshistori- 

i. For nyere biografidebat i historie se: Alun Munslow: 
»History and Biography«, Rethinking History 7:1, 2003 og for
forskerbiografien Thomas Söderqvist: »Introduction«. I:

kerne Desmond’s og Moore’s store værk, Darwin’s 
Sacred Cause fra 2009 kan fremdrages som et godt ek
sempel. Normalt fremstilles Charles Darwin som en 
retlinet videnskabsmand, der udførte god empirisk 
forskning ud fra det indsamlede materiale fra Beagle
ekspeditionen. De to forfattere viser, at sagen var 
mere sammensat. Darwin var af moralske og religiøse 
grunde stærkt optaget af slaveriets afskaffelse og var 
på den baggrund opsat på at kunne bevise, at sorte og 
hvide mennesker havde samme oprindelse. Denne 
holdning var også en del af baggrunden for den be
rømte videnskabsmands arbejde, da evolutionslærens 
anerkendelse uundgåeligt ville virke emancipatorisk i 
politisk forstand.i. 2 »Private« normer og disses sam
fundsmæssige konsekvenser var på den måde indbyr
des forbundne i hans naturfaglige virksomhed.

Selv om spørgsmålene må være andre, tror jeg, at 
det ved at anlægge en lignende forskerbiografisk 
synsvinkel er muligt at kaste nyt lys over flere dunkle 
momenter i Tang Kristensens virke. Den eksistentielle 
forskerbiografi prøver at se personens liv og vedkom
mendes forskning som et integreret livsprojekt, ude
fra og særligt indefra. Og det er, hvad der i mange år 
har været savnet i forståelsen af Tang Kristensen.

Denne form for biografi er udviklet i reaktion 
mod to forskellige retninger i forståelse og præsenta
tion af personlig forskning: På den ene side er den 
nye, både faglige og private biografi et opgør med 
den tidligere så populære heltebiografi af berømte 
kunstnere og videnskabsmænd, som har været kendt 
siden renæssancen, og som nåede sit højdepunkt i 
1800-tallet. Det var en genre, som havde tendens til at 
gøre store forskere til genier hævet over den alminde-

Samme (red.): The History and Poetics ofiScientific Biography. Ashgate 
2007.
2. Adrian Desmond & James Moore: Darum’s Sacred Cause. 
London 2009.
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Folkloreindsamling anno 1937. 
Den flittige indsamler Andreas 
Lorenzen optegner stof fra 
Georg Friis i Angel i Slesvig. 
Lorenzen (1877-1946) var inspi
reret af Tang Kristensen og 
indsendte gennem årene 
meget materiale til Dansk 
Folkemindesamling. Motivet 
er iscenesat, men anskueliggør 
alligevel en etnografisk 
situation, hvor indsamleren er 
mellemled mellem informan
ten og en eventuel senere 
forsker og formidler, som ikke 
selv har oplevet beretteren live.

lige, eller i hvert fald familiære, hverdag, og som stort 
set nedtonede alt det, der kunne drage denne opfat
telse i tvivl. Forskning blev betragtet som en praksis, 
der tilhørte en egen sfære, uafhængig af personens 
øvrige gøren og laden. Desuden bar den personcen
trerede fremstillingsform på andre af den klassiske 
biografis problemer, som i mange år havde margina- 
liseret denne form for historieskrivning inden for de 
professionelles lag.3

3. I forbindelse med historiefagets opgør med historismen 
satte denne skepsis sig igennem fra begyndelsen af 1900-tallet 
og varede til 1980’erne. I Danmark anså Kr. Erslev næppe 
biografien for at kunne høre til historievidenskaben (jf. hans 
fremstilling af faget i Historieskrivning fra ign).

4. Momentet er nævnt, men endnu ikke grundigere belyst i 
den folkloristiske historiografi.

På den anden side må biografiens genkomst inden 
for de historiske discipliner ses som et indirekte opgør 
med den såkaldte nykritik, som først slog igennem i 
litteraturfagene, og i forskellig udformning bredte sig 
til flere fagområder inden for kulturforskning. Nykri
tikken mener, at et litterært produkt alene skal ses i 
sig selv, som det objektivt foreligger som tekst. Det er 
den eneste respektfulde og videnskabelige måde, når 

både teksten og forfatteren skal tages alvorligt. Poin
ten er at forstå teksten som en selvgyldig og i sig selv 
hvilende størrelse. Forfatterens baggrund, familie og 
personlige træk er tekstproduktet uvedkommende 
som værk betragtet og kan kun forplumre analysen.

Nykritikkens vidensideal lå i tydelig forlængelse af 
modernismens forsøg på at videnskabeliggøre huma
niora. Den trængte også ubemærket ind i folkloristik- 
ken og Tang Kristensen-forskningen, hvor perspekti
vet i begyndelsen forløb parallelt med positivismens 
stadig levende opgør med resterne af den romantiske 
opfattelse af, hvad folkeminder bestod i. Var det i 
bund og grund »ånden« eller teksterne selv, der var 
det centrale? I første omgang blev det tekstopfattel
sen, der sejrede, og meget af det metodiske arbejde 
blev sat ind på at forholde sig kritisk til, hvordan de 
ældre optegnelser var blevet til.

Dette oprydningsarbejde fik vidtrækkende følger 
og fandt sted parallelt med den såkaldt ideologikriti
ske bølge.4 Ud fra moderne standarder var det nemt 
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at kritisere de optegnelseskriterier, der var blevet an
vendt i den ældre folkloreforskning, og selv en så god 
indsamler som Tang Kristensen gik langtfra ram for
bi. Særligt i sin ungdom optegnede han stærkt selek
tivt (romantisk), tog sjældent de sociale omstændig
heder i betragtning, redigerede nogle gange i teksterne 
på trods af sine principper og havde for øvrigt ingen 
båndoptager. Ud fra nyere standarder kunne han 
langtfra leve op til de krav om autenticitet, man måtte 
stille til det stof, der videnskabeligt skulle tages under 
behandling. Fra tidligere at være prist, både nationalt 
og videnskabeligt, opfattede adskillige forskere efter
hånden Tang Kristensens stof som gammeldags lige
som de fleste andre af 1800-tallets romantikeres mate
riale. Kun hans uborgerlige baggrund og personlige 
solidaritet med meget af landbokulturen sikrede ham 
en vis position blandt den yngre generation af folklo
rister i 1970’ernes politisk, radikale bølge.5

5. Tydeligst kom dette nok til udtryk i politisk engagerede 
folkloristers interesse for at genoplive og forny dele af den 
ældre folkekultur, til eksempel i regi af Folkemusikhuset i 
Hogager oprettet af Thorkild Knudsen i 1971. For eksempler 
på brug af ETK i lys af tidens ideologiske tendenser se 
Knudsens bidrag i Bengt Holbek & Thorkild Knudsen: 
»Evald Tang Kristensen.« I: Dag Strömbäck m.fl. (red.): 
Biographica: Nordic Folklorist ofthe Past. Kbh. 1971, spe. s. 243ft.
6. Begyndelsen til dette forløb er forsigtigt, men redeligt 
skildret af B. Holbek i hans »Folkemindevidenskab.« I: Poul 
Johs. Jensen (red.): Københavns Universitet i4yg-igyg, 11. Kbh. 
1979, s. 77fr. Se også Holbeks »Moderne folkloristik og 
historisk materiale.« I: Gun Herranen (red.): Folkloristikkens 
aktuella paradigm, Åbo 1981. Forløbet er også nævnt i Iørn Piø, 
Gustav Henningsen og Birgitte Rørbye: »Dansk folkeminde
forskning 1953-1973«, Danske Studier, 1974, s. 116. Birgitte 
Rørbye forsøgte at sætte en historisk folkloristik over for en 
fortolkende, hvor den sidstnævnte handler om folks egne 
udlægninger - hvad næsten kun er muligt gennem nyere stof, 
jf. hendes »Aktuelle forskningsretninger i folkloristikken«, 
Tradisjon, 1/1998, s. 25. Faget folkloristik blev i Danmark 
nedlagt i 2001. I USA udbyder kun ét universitet i 2010 
studier til ph.d.-niveau i folkloristik.

7. Se Dan Ben-Amos & Kenneth S. Goldstein (red.): Folklore: 
Performance and Communication. The Hague 1975; Richard 
Bauman: »Verbal Art as Performance«, American Anthropologist, 
Tl'-i, 1975, s. 306. Se endv. Américo Paredes & R. Bauman 
(eds.): Toward New Perspectives in Folklore. Austin & London 1972. 
Jf. Regina Bendix: In Search of Authenticity. Madison 1997, s. 195H. 
En lignende prioritering skete i de nordiske lande omkring 
1980 forstærket af 1990’ernes postmoderne konstruktionsop
fattelse af de fleste kulturelle fænomener.

Inden for den nyere folkloristik blev resultatet, at 
de studerende i mange lande vendte sig bort fra det 
teksthistoriske stof i arkiverne og i stedet rettede deres 
interesse mod undersøgelser, baseret på selvindsamlet 
materiale i samtiden.6 Kun gennem en prioritering af 

empirisk feltforskning mente de at kunne få hold på 
den kommunikative kontekst, som kulturtrækkene 
indgik i: Man ville herigennem undersøge folklorens 
sociale rolle og funktioner og koncentrerede sig gerne 
om individuelle repertoirestudier. De yngre, ideologi
kritiske folklorister blev, hvad der i samtiden kaldtes 
for samfundsorienterede. Det betød, at den efterføl
gende forskningsgeneration kom til at stille nogle 
fundamentalt anderledes spørgsmål end forgængerne 
i deres søgen efter oprindelse og udbredelse.

I den nye folkloristik efter 1960’erne og 1970’erne 
blev angloamerikanske^fr/ormancf-indfaldsvinkler om
drej ningspunktet i studiet af verbal kunst, fortællestil 
og kommunikativ udtryksform inden for massekultur 
i almindelighed. Fokus blev herigennem forskudt fra 
traditionen selv til de individuelle traditionsforvaltere. 
Selv om der ofte blev talt om tekst i videste forstand, 
blev vægten lagt på det processuelle aspekt i samti
den, og studierne fjernede sig fra det mere livløse hi
storiske stof. Flere af de yngre forskere opfattede det 
som en befrielse for faget.7

I de danske kritikeres øjne var hele det ældre mate
riale præget af fragmenterende udvælgelseskriterier i 
form af genreinddeling i særligt viser, eventyr etc. 
Den blev opfattet som en (borgerlig) kategorisering, 
med rod i de ældre sprogfolks kundskabsregimente, 
som primært egnede sig til historiske, sammenlignen
de studier. Og de ofte mere modne forskere, som i sid
ste del af 1900-tallet næsten var de eneste, som an
vendte det ældre folklorestof, søgte sjældent at blande 
fx Tang Kristensens person og liv ind i deres forståel
se af hans stof eller fremstillinger. Materialet skulle i 
deres øjne anvendes kritisk som det nu engang forelå 
med de kvaliteter og mangler, stoffet bar i sig, eventu-
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Som de fleste af samtidens bøger var Tang Kristensens 
udgivelser sjældent forsynet med omslagsillustration, men 
i enkelte tilfælde blev der ofret en tegning, som her til 
Sagn og overtro fra 1883.

elt suppleret med faktuelle historiske data af anden 
slags.8 *

8. B. Holbeks disputats: Interpretation of Fairy Tales. Helsinki
1987, er et eksempel på dette, selv om han også indledningsvis 
giver en udmærket skildring af ETK. Holbek mente, at 
konteksten for meget af det folkloristiske arkivmateriale kan 
rekonstrueres ved historiske studier (jf. hans artikel »Moderne 
folkloristik ...«i Herranen 1981) - hvad delvis er rigtigt - men 
han gav sig aldrig virkelig i kast med opgaven. ETK, infor
manterne og stoffet kobles heller aldrig nært sammen i bogen, 
og 1800-tallets feltarbejde i forhold til optegnelserne undersø
ges ikke nøjere.

Set i tværfagligt perspektiv er det i dag mere iøjne
faldende, at det folkloristiske arkivmateriale i Dan
mark og mange nabolande trods alt rummer interes
sante muligheder, både filologisk, historisk og 
kulturanalytisk. Det er klart, at stoffet er indsamlet ud 
fra andre kriterier end nutidens, og derfor er det nød
vendigt at angribe materialet ud fra andre indfalds
vinkler, hvis stoffet skal aftvinges ny mening. Først og 
fremmest giver det omfattende stof mulighed for at 
undersøge karakter, sammensathed og forskelle i hi
storiske, kulturelle træk blandt mennesker, som trods 
kendskab til fortællinger fra ældre folkeboger og fly
veblade stadig levede i en overvejende mundtlig tradi
tion. Og her indtager Tang Kristensens materiale lidt 
af en særstilling på grund af hans dengang høje stan
dard som feltforsker - selv om vi i dag ville gøre arbej
det anderledes.

For at presse ny viden ud af det ældre stof er det 
imidlertid nødvendigt at bryde med den doktrin, der 
længe har hæmmet forskningen: Materialet skal 
langtfra skilles fra personen, der har indsamlet det. 
Meget taler for, at stoffet bedre forstås, når det deri
mod ses i sammenhæng med den feltforsker, der har 
bragt det til veje. Netop ældre folkloristisk materiale 
har som arkivstof en anden karakter end så mange an
dre ældre tekster. I materialets ophavssituation er det 
i lige så stort omfang skabt - i relationen mellem op
tegner og informant - som det er fundet. I mange til
fælde ved vi præcist hvem indsamleren var, nogle 
gange kender vi gennem feltdagbøger og breve om
stændighederne for vedkommendes arbejde i marken, 
og ofte ved vi tillige, hvilke faglige problemstillinger 
feltforskerens optegnelser skulle indgå i.

Nutidens fagfolk stilles på ingen måde over for blot 
at fortolke det foreliggende arkivstof, skønt dét natur
ligvis hører med til opgaverne. Og humanisten skal 
ikke i misforstået naturvidenskabelighed for nidkært 
forsøge at separere stoffet fra indsamleren for at få så 
»rent« et analysemateriale som muligt. Derimod bør 
forskeren så vidt muligt undersøge indsamlerens for
ståelse af sin situation og dermed se ham i historisk for
bindelse med de oplysninger, han i sin tid tilvejebragte.

Det er i denne sammenhæng, det biografiske per
spektiv med fordel kan inddrages over for Tang Kri-
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stensen og hans materiale.9 Det gælder særligt inden 
for temaer, som forløbet i indsamlingsarbejdet i mar
ken, familiens organisation i forhold til Tang Kristen
sens virke og hans relation til forskningsmiljøerne i 
København og Askov; alt sammen emner, som lader 
sig belyse gennem eksisterende brevstof. Synsvinklen 
bliver biografisk, fordi det er Tang Kristensen, der 
som person foretog (private) valg, som desuden kan 
vises at have faglige konsekvenser; det gælder fx star
ten på hele livsprojektet i julen 1867 og nedprioriterin
gen af hjemmelivet, som han ellers længtes så meget 
efter ude på vandringerne. Det biografiske aspekt er 
ligeledes centralt, når man undersøger de forskydnin
ger i relationer til mentorer og forskere, der fandt sted 
gennem hans liv, og som det er nødvendigt at få rede 
på, hvis man vil kaste nyt lys over baggrunden for 
nogle af de misstemninger, der udviklede sig mellem 
Tang Kristensen og hans fagfæller.

10. Jf. ræsonnementet i Thomas Söderqvist: »Det vetenskap- 
liga livet mellan misstånksamhetens och uppbyggelsens 
hermeneutik«. I: Ronny Ambjörnsson, Per Ringby og Sune 
Åkerman (rcå.):Attskrivamänniskan. Stockholm 1997.

Meningen er på ingen måde at skrive en almen, 
dækkende biografi, men på nogle områder at benytte 
det biografiske perspektiv for bedre at svare på fagli
ge og personorienterede spørgsmål, som hidtil har 
været underbelyst. Af samme grund vil bogen forhol
de sig ret frit til kronologien i hovedpersonens liv, da 
de samme omstændigheder nogle gange vil blive be
handlet i forskellige kapitler, ud fra varierende syns
vinkler.

Alligevel vil læseren i dele af fremstillingen kunne 
følge genkendelige historiske forløb i Tang Kristen
sens liv. Både hvad angår faser i hans og hans families 
tilværelse og i udviklingen i dele af dansk folkekultur
forskning. Selv om person og værk var knyttet tæt 
sammen, er det næppe hensigtsmæssigt blot at prøve 
at lade livet forklare værket eller omvendt. Selv om 
detaljerede undersøgelser af forholdet er nødvendige, 
må den overordnede ambition være at kunne begribe 
den faglige indsats’ forskellige dele som noget inte-

g. Michael Shortland & Richard Yeo (red.): TellingLivesin 
Sdence. Cambridge 1996. I Danmark har Thomas Söderqvist 
anvendt det eksistentielle forskerbiografiske perspektiv i sin 
Hvilken kampfor at undslippe. Kbh. 1998. Söderqvists bog har 
været udsat for kraftig kritik i Danmark (som jeg ikke her skal 
gå nærmere ind på), men hans perspektiv er grundlæggende 
inspirerende.

greret i Tang Kristensens livspraksis. Igennem den 
lille narrative historie er det muligt at følge, hvordan 
han dagligt levede spændt ud mellem fikspunkter 
som hjem og familie, skolearbejdet, forholdet til 
Grundtvig og nye faglige resultater gennem feltarbej
det. Ellers private gøremål i form af ægteskabelige 
stridigheder, økonomi og hjemmets organisation bli
ver af forskningsmæssig relevans, fordi de i Tang Kri
stensens situation skulle bringes til at virke sammen 
med hans indsamling, deltagelse i forskermiljøet og 
hans publicering.

Denne synsvinkel bliver central i flere af de følgen
de kapitler. Selv om undersøgelsen vil berøre udvik
lingen af det tidlige kulturvidenskabelige forsknings
miljø i Danmark, vil det næppe være formålstjenligt 
at prøve at forstå Tang Kristensen som et såkaldt pro
dukt af dette miljø, eller generelt blot at se ham i lys af 
tidens nye videnskabelige, sociale eller kulturelle 
strømninger.™ Gennem forskerbiografiens fokusering 
på person og kreativitet skulle det derimod være mu
ligt at vise, hvordan Tang Kristensens særlige indivi
dualitet repræsenteres i hans forskning, det vil særligt 
sige i hans indsamling, edition og skriftlige fremstil
ling. Forudsætningen for, at et sådant forehavende 
kan lykkes, er, at der eksisterer et tilstrækkeligt nuan
ceret personstof.

Fletning af brevarkiver

Tang Kristensen-forskningen er så heldigt stillet, at 
der findes tilgængeligt materiale, som kan imødekom
me et fagligt-biografisk perspektiv. Det drejer sig sær
ligt om brevsamlinger fra Tang Kristensen og fra per
soner tæt på ham. Det meste af stoffet ligger i Dansk 
Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek.

De fleste af Tang Kristensens folkloristiske opteg
nelser eksisterer i håndskrevne kopier og blev senere 
erhvervet af Folkemindesamlingen som originaler, 
hvor de samlet udgør det største personarkiv. I til- 10
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Svend Grundtvigs primære fagområde var de ældre viser, 
og hans arbejde var kendetegnet ved nøje sammenligning 
mellem mere eller mindre fuldstændige forlæg fra både 
tidligere tryk, ældre håndskrifter og feltoptegnelser fra 
hans samtid. Kunstneren Lorens Frølich tegnede oven
stående illustration til Grundtvigs populære etbindsud
gave af Danmarksfolkeviser i udvalg fra 1882. Både titlen og 
motiverne var karakteristiske for tidens folkloristik med 
orientering mod oldtid og middelalder.

knytning til de store mængder optegnelser i Tang 
Kristensen-arkivet eksisterer der separate arkivgrup
per med breve til og fra blandt andet hans nærmeste 
faglige kontakter, indkomne breve fra andre samt kor
respondance med den nære familie. En del separat 
grupperede familiebreve, blandt andet fra Tang Kri

stensens første hustru, Frederikke, har dog været 
båndlagt indtil for et par år siden. De originale breve 
til og fra hans tredje hustru, Marie, befinder sig i Aal
borg Stadsarkiv, og Folkemindesamlingen har erhver
vet kopier af disse til sin kopisamling. For nøjere op
lysninger, se kildefortegnelsen bag i bogen.

Dette brevmateriale på adskillige tusinde, og ofte 
ret lange, breve har ikke samlet set været anvendt hi
storiografisk, omend det i andre sammenhænge har 
været brugt til at kaste lys over enkeltfænomener.11 En 
systematisk udnyttelse af det mangesidede og ofte 
meget indholdsmættede stof har aldrig været foreta
get.

11. En undtagelse er dog Else Marie Kofod: EvaldTang
Kristensens syn påfolkeminderne. Kbh. 1984.
12. Joan Rockwell: EvaldTang Kristensen. Aalborg 1982.

Den samling af breve, som forskere hyppigst har 
anvendt, er den intense korrespondance mellem Tang 
Kristensen og Svend Grundtvig mellem 1869 og 
Grundtvigs død i 1883. Denne brevsamling var fx den 
eneste, som Joan Rockwell virkelig udnyttede i sin 
store Tang Kristensen-biografi, hvor hun præsentere
de adskillige velvalgte teksteksempler fra begge brev
skrivere.11 12 På grund af Grundtvigs prominente plads i 
dansk viseforskning og hans store udgiverarbejde, 
særligt i form af Danmarks gamlefolkeviser (DgF) fra 1853 
og fremefter, har hans brevveksling med kernemed
deleren Tang Kristensen sandsynligvis været af særlig 
interesse. Grundtvig-korrespondancen kan dog nemt 
aflokkes megen ny information, og flere af de øvrige 
brevsamlinger er forskningsmæssigt af lige så stor in
teresse.

Det gælder fx de mange breve mellem filologen 
og folkloristen Axel Olrik, og Tang Kristensen (breve 
fra 1883 til 1917) samt dennes brevveksling med folke
livsforskeren og ordbogsforfatteren H.F. Feilberg i 
Askov (1873 til 1918). Begge korrespondancer rum
mer breve af personlig karakter, som yderligere bely
ser Tang Kristensens faglige liv og aktiviteter. De 
tætte brevforløb afslører en god del af baggrunden 
for både de personlige og videnskabelige uenighe
der, der udviklede sig i bekendtskaberne og dermed i 
den tidlige danske kulturforsknings historie. Tang
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Axel Olrik var livet igennem 
spændt ud mellem det nye, 
positivistiske videnskabsideal 
og en følelsespræget tilgang til 
folkloren, herunder interessen 
for folkepsykologi. Det 
sidstnævnte blev fremmet 
gennem hans støtte til 
Thorkild Gravlunds undersø
gelser, som tilhængerne 
mente, kunne lægge grunden 
til en videnskab om regionale, 
etniske personlighedstræk. 
Den unge magister, her malet 
af søsteren Dagmar Olrik 
omkring 1890, sidder ved sin 
afdøde lærer, Svend Grundt
vigs skrivebord, som han 
benyttede det meste af sit liv. 
Senere gik bordet i arv til 
eleven Hans Ellekilde.

Kristensen, Feilberg og Olrik hørte hver på deres om
råde til tidens sværvægtere inden for folkloren i Dan
mark.

Det netværk, hvori de tre personer dannede et 
knudepunkt, lader sig delvis også anskue udefra. Fx i 
korrespondancen med historikeren og højskolelære
ren Poul Bjerge på Askov, som gennem mange år stod 

Tang Kristensen nær (1891 til 1929), samt i brevveks
lingen med museumsforstanderen i Herning, dr.phil. 
H.P. Hansen, hvor dog kun Hansens breve er fuldt ud 
bevarede (1912 til 1929). Her afsløres tilmed mange 
træk af jysk versus københavnsk opfattelse af de sam
me forhold, hvad der var et nærværende tema i tiden, 
og som i dag er delvis glemt. Flere nuancer i forsk
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ningsnetværket kan ydermere studeres gennem sprog
forskeren Marius Kristensens mange breve til Olrik 
(1889 til 1917).

Endelig findes Tang Kristensens fuldstændige kor
respondance med den yngste generation af folkemin
deforskere, som han kendte godt, og som drev Dansk 
Folkemindesamling videre efter Olriks tidlige død i 
1917. Det drejer sig om filologen, historikeren og mu
sikforskeren Hakon Grüner-Nielsen (1906 til 1929) og 
hans arkivarkollega, folkloristen Hans Ellekilde (1911 
til 1929). Denne brevveksling er både interessant gen
nem synspunkterne på, hvad den nye institution skul
le prioritere, og gennem de yngres og Tang Kristen
sens omtaler af deres afdøde kollegers faglige og 
menneskelige egenskaber.

Vigtigst er måske de langt over 1000 familiebreve 
af meget forskelligt indhold. Mange omhandler dag
lige, private omstændigheder, og korrespondancen 
mellem Tang Kristensen og hans første forlovede og 
senere kone, Frederikke, fylder meget (1862 til 1866). 
Den mere træge brevveksling med hans sidste hustru, 
Marie, kaster hidtil ukendt lys over den ældre Tang 
Kristensens indsamlingsaktivitet og hans hjemlige 
forhold (1905 til 1924). Den største, og fagligt set den 
mest relevante samling familiebreve, er korrespon
dancen til og fra hjemmet på hans store indsamlings
rejser under det andet ægteskab med Grete. Særligt 
hans breve til Grete gør det muligt at se den tætte for
bindelse mellem feltarbejdet, ægteskabet og hjem
mets forvaltning. Mange af brevene fra fodrejserne til 
Grete (1873 til 1898) afslører både de store familiære 
ofre, som indsamlingen krævede, og de praktiske pro
blemer i de fremmede egne, som han blev konfronte
ret med. Ofte er det tillige muligt at finde de samme 
begivenheder fra turene omtalt i brevene til Grundt
vig.

Hvor givende familiebrevene end er, afslører de et 
par tydelige lakuner. Med undtagelse af enkelte breve 
fra Grete, som har forputtet sig i andre brevsamlinger, 
mangler hendes breve til sin mand. Det fremgår af 
Tang Kristensens egne bemærkninger, at Gretes 
skriftlige respons har eksisteret, og at hendes breve 
langtfra altid indeholdt behagelige meddelelser. Sam
me omstændighed gør sig gældende for et par perio

der (1907 til 1913 og 1916 til 1923) i brevene fra den 
sidste hustru, Marie, til Tang Kristensen, hvor der 
forekommer huller i den ellers kontinuerlige række. I 
betragtning af, at Tang Kristensen stort set gemte alt, 
som kunne gemmes, er det tydeligt, at brevene be
vidst er fjernet, og de kan være destrueret for mange 
år siden. Det er næppe sandsynligt, at han selv har 
gjort det. Uden at der foreligger noget bevis, er det 
åbenbart, at det yngste barn, Johannes Evald Tang 
Kristensen (1906-1994), har haft både motiv og prak
tisk mulighed for at fjerne de breve fra sin mor, Marie, 
som for ham bar for megen smerte i sig. Da Johannes 
hele sit liv var det barn, der mest nidkært værnede sin 
fars minde13, ville han have interesse i at lade brevene 
fra den i lange perioder nervesvækkede Grete forsvin
de ud af familiearkivet. Tang Kristensens breve til 
Grete, som ellers sjældent stikker meget under stolen, 
ville Johannes som sin fars søn og tidligere arkivassi
stent næppe turde fjerne, så de er komplette.

13. Johannes var også det eneste af børnene, som aldrig i 
barndommen blev sat til arbejdsmæssige serviceopgaver i 
hjemmet.
14. For øvrige inddragede brevsamlinger se kildefortegnelsen.

Til dette brevkorpus slutter sig en mindre samling 
breve fra Tang Kristensens ungdomsven, lærer Kri
sten Jeppesen, som havde et svagt helbred og efter 
nogle år flyttede til Næstved. Den begavede og belæ
ste Jeppesens breve (1870 til 1877) afslører ellers 
ukendte sider af den unge Tang Kristensens både ån
delige og folkloristiske bevidsthedsverden i de år, 
hvor han var ved at slå igennem. I denne ven fandt 
Tang Kristensen sandsynligvis sin åndelige over
mand, som på en venlig og præcis måde afdækkede 
mange af folkloristens karaktertræk, blandt andet i 
hans optræden over for Grete i starten af deres ægte
skab.14

Denne familiemæssige og faglige korrespondance 
lader sig praktisk integrere i et forskerbiografisk per
spektiv, dog suppleret med andet relevant materiale. I 
dette arbejde ligger det lige for metodisk at inddrage 
de erfaringer, som er indvundet gennem den mikrohi- 
storiske forskning. Denne forskningsretning har spe
cialiseret sig i dybdeanalyser af historiske lokalmiljøer
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Familien Kristensen, julen 
1899 i villa Mindebo, Vejle. 
Alle børn, med undtagelse af 
Astrid som havde vagt på 
apoteket, var kommet hjem, 
for de vidste, at det ville være 
deres sidste jul sammen med 
moren Grete, som døde 
halvanden måned senere. På 
billedet ses hun i sengevognen 
i stuen. Yderst til højre Lavra, 
24 år gammel, og til venstre 
Olaf, som nu var selvstændig 
fotograf. Olaf tog billedet og 
lukker øjnene for det lys, som 
han ved, kommer.

som fx en landsby og endda en enkelt familie eller 
person. For at belyse centrale fænomener i sådanne 
punktstudier flettes mange former for historiske data 
sammen på personniveau, ligesom i et nutidigt feltar
bejde. Formålet er fx at få så nuanceret information 
som muligt om personer eller grupperinger ved at se 
dem belyst i forskellige situationer eller under om
stændigheder, som har efterladt sig et tæt, men ofte 
kildemæssigt spredt arkivmateriale.15

15. For en oversigt over en sådan form for »tæt« historie, se 
Palle O. Christiansen: Kulturhistorie som opposition. Kbh. 2000, 
kap. 4 og 5.

Den type undersøgelser er udviklede med henblik 
på at få indsigt i ellers anonyme menneskers liv. Men
nesker, som sjældent selv har sat pen til papiret, hvis 
de overhovedet kunne skrive. Der er dog intet til hin
der for, at metoden kan bruges over for skrivende ak
tører som Tang Kristensen og hans kolleger. Her bli
ver fletningen af personoplysninger blot anvendt i 
undersøgelsen af et fagligt netværk af kolleger. Me
ningen er at få ny og mere nuanceret viden om de 
samme mennesker i forhold til de samme hændelser 
på tværs af forskellige kilder.

I den forbindelse byder brevarkiverne sig umid
delbart til, og det er oplagt, at tætheden i informatio
nerne stiger, jo flere relevante korrespondancer der 
kan inddrages. Fletningen af flere oplysninger i Tang 
Kristensens breve til Grundtvig og til hans anden hu
stru, Grete, er allerede nævnt. Ligeledes vil informati
onsværdien i hans brevveksling med H.F. Feilberg på 
mange områder vinde ved at blive sammenstillet med 
korrespondancen med Olrik, når brevene berører fæl
les emner eller begivenheder. Det samme gælder hans 
breve til og fra Grüner-Nielsen og Ellekilde.

Jeg har endvidere inddraget den meget omfattende 
brevstrøm mellem Feilberg og Olrik (1882 til 1917), 
både fordi den forskningshistorisk er oplysende, fordi 
den ofte udtrykker begge kollegernes syn på Tang Kri
stensen og hans aktiviteter og bøger, samt fordi korre
spondancen er af betydning for en kritisk nuancering 
af hans egne oplysninger. I dette tilfælde er det muligt 
at følge, hvad de hver især skrev til Tang Kristensen - 
og hvad han svarede - samt at se, hvad de uden hans 
viden skrev om ham til hinanden. Det samme gælder 
delvis brevene fra Marius Kristensen til Olrik og Feil- 
bergs breve til højskolelæreren og kassereren for tids
skriftet Skattegraveren, Christoffer Bågø (1884 til 1890).
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Tang Kristensens 32 bind »dagbøger« består af hans indbundne skrivehefter fra alle feltturene mellem 1871 og 1917.1 
årene 1867 til 1871 optegnede han på løse ark, men derefter nedskrev han særligt eventyr, sagn og viser i nummererede 
hefter, som gør dette samlede tekstkorpus unikt i den folkloristiske feltforskning. Sammen med meget andet materiale 
indgår dagbogsrækken i dag i ETK-arkivet i Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek.

Brevstoffet kan desuden suppleres ad anden vej, 
såfremt det er ønskeligt. Det gælder først og fremmest 
gennem jævnføring med erindringsværket Minder og 
oplevelser og med hans såkaldte dagbøger 1871 til 1917; 
det sidste dog mest i de tilfælde, hvor den interesse
rede ønsker at følge Tang Kristensen på hans indsam
lingsture.

I forbindelse med fletning af oplysninger med det 
formål at rekonstruere historiske omstændigheder i 
Tang Kristensens liv er hans besynderlige erindringer 
ofte af stor værdi, blot man tager den særlige redige
ring og deres ophavssituation i betragtning, hvad der 
efterfølgende vil blive redegjort for. Hvad dagbøger
ne angår, består de af indbundne kladdehæfter fra 
hans feltarbejde, i dag i form af godt 30 bind, hvori 
han optegnede sit stof, ofte anførte lokaliteternes nav
ne og hvem informanterne var. Af og til forekommer 
datoer, og gennem jævnføring med brevene til hjem
met, og i begyndelsen også til Grundtvig, er det mu
ligt at rekonstruere mange af Tang Kristensens felt

ekspeditioner, ofte ned til hans dag til dag-aktiviteter 
og bevægelser i landskabet.

Den sidste store kildegruppe, som bør nævnes, be
står af Tang Kristensens trykte skrifter. I nærværende 
sammenhæng er det ikke indholdet af hans mange 
kildeudgivelser, som er det mest interessante stof, 
men derimod hans indledninger og efterskrifter. Læst 
i sammenhæng afslører disse, ofte komprimerede be
mærkninger meget om hans karakter som folklorist 
og yder et udmærket bidrag til debatten om hans rolle 
som forsker.

Foruden enkeltstående monografier fra Tang Kri
stensens hånd kommer desuden en uhyre samling af 
mindre artikler i årbøger, magasiner og aviser. Her ser 
man ham som fri skribent i forhold til sit stof. Det er 
vanskeligt at forstå, at hverken samtiden eller efterti
den har interesseret sig noget videre for den side af 
Tang Kristensens virksomhed og hovedsagelig har 
lagt vægten på hans indsamling og edition. Jeg vil dis
kutere emnet nøjere i slutningen af kapitel 8. Selv ud
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trykte han flere gange ønske om at samle særligt flere 
af sine større avisartikler i en antologi.16 Tang Kristen
sen var det meste af livet afhængig af avisernes linje
betaling og mente, at nogle af hans bedste fremstil
linger på den måde var havnet i dagspressens 
malstrøm. Jeg tror, at det i dag er muligt at efterprøve, 
om det er tilfældet.

16. Bl.a. 1929/152 Ib. ETK t. H. Ellekilde 1917.03.27; MO, 2, 
1924, s. 230 og MO, 4,1927, s. 438.
17. Bind i var på gaden 1924 (fortalen dateret 8/11910), bind 2 
i 1925 (titelblad 1924), bind 3 i 1927 og 4. bind i slutningen af 
1928 (titelblad 1927).

18. Omtalt i 1978/5. Breve til Percy Grainger fra ETK 
1926.02.24. Grainger så meget gerne 1895-billederne reprodu
ceret i erindringerne og gav også tilskud dertil. ETK fik 
halvdelen af udgifterne til Gamle kildevæld bevilget af Carlsberg- 
fondet og betalte den anden halvdel selv, muligvis gennem 
Graingers tø tten.

Den trykte selvfremstilling:
Minder og oplevelser 1-4

Erindringsværket Minder og oplevelser er centralt for for
ståelsen af Tang Kristensens aktiviteter gennem 65-70 
år og i høj grad for hans egen selvforståelse. Hans 
mindre, upublicerede selvbiografier er dog på det per
sonlige og selvkritiske plan mere udførlige, og sup
plerer udmærket den trykte fremstilling.

Minder og oplevelser består af fire bind på i alt 1478 
kompakte sider. Værket udkom officielt 1923 til 1927, 
omend han arbejdede med manuskripterne fra før 
1910 til 1928, dog med store afbrydelser.17 Værket be
står hovedsagelig af registreringer af, hvad folkemin
desamleren foretog sig uden for hjemmet; nogle gange 
fra dag til dag og ofte med stor kærlighed til detaljer, 
uden at disse behøver at have en pointe i fremstillin
gen. Disse tusindvis af notater omkring de dagligdags 
begivenheder, som han var involveret i, kommenteres 
ofte, enten med samtidige udsagn, som forfatteren har 
fremfundet i sit privatarkiv, eller med bemærkninger 
formuleret i forbindelse med skrivningen. Værket 
rummer desuden mange fotografier, særligt af perso
ner, og Tang Kristensen er selv fyldigt repræsenteret. 
Dog findes ingen portrætter af nogle af hans nære fag
fæller, Feilberg, Olrik, Poul Bjerge og Grüner-Nielsen, 
selv om de hyppigt omtales i teksten. Til gengæld er et 
billede af den unge Hans Ellekilde medtaget.

På trods af, at Tang Kristensen i teksten omtaler 
hundreder af informanter fra sine ekspeditioner, brin

ger han aldrig et af de gode meddelerfotos, som han 
og Olrik havde fået optaget i 1895. I den sammen
hæng må man dog tage i betragtning, at det i 19 20’erne 
var hans plan, at den senere billedbog over fortæller
ne, Gamle kildevæld, skulle udsendes som supplement 
til det fjerde og sidste bind af erindringerne.18 Af for
skellige grunde udkom den for øvrigt meget populæ
re billedbog i 1927 som selvstændig udgivelse midt 
mellem bind tre og fire.

Selv om Minder og oplevelser delvis er skrevet på bag
grund af stof, som stadig eksisterer, regnes værket af 
flere grunde for at være en lille guldgrube for forsk
ningen: Arbejdet giver en samlet, omend noget spe
ciel, kronologisk fremstilling af hele hans livsforløb, 
som det med øvelse er muligt at finde rundt i. Det 
rummer tillige et utal af oplysninger og synspunkter, 
som sjældent kan læses andre steder. Endvidere bidra
ger selve skrivningen af de fire bind til forståelsen af 
forfatteren som tilbageskuende redaktør af sit eget liv 
i trykt form.

Som bog betragtet lader Minder og oplevelser sig kun 
dårligt sammenligne med andre værker, og langtfra 
med den ofte lette erindringsgenre. Mange menne
sker har haft bindene stående i reolen, men få har læst 
dem. Jeg kan selv tjene som eksempel: Som student 
arvede jeg værket fra min bogsamlende far. Han kom 
aldrig selv igennem de mange sider og mente tilsyne
ladende, at han bedst kunne anvende skriftet til at øve 
sig i at binde bøger ind. Bindene hørte til de værker 
fra boet, som jeg undlod at sælge, selv om jeg kun fik 
læst lidt i dem. I mit senere virke har jeg slået ting ef
ter og mere intensivt brugt afsnit i bogen om feltar
bejde i 1800-tallet. En gennemlæsning med systema
tisk noteskrivning har jeg dog først foretaget i 
forbindelse med nærværende arbejde.

Når motivationen for at læse Minder ogoplevelser skal 
være så stor, er det forståeligt, at alene erindringsvær-
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Befolkningstætheden i Midtjylland i 1880. Jo kraftigere farve des højere befolkningskoncentration. Hedeegnen er 
markeret med krøllet signatur, som nogenlunde viser den udstrækning, lyngen havde før de store opdyrkninger. Disse 
tyndt befolkede egne blev Tang Kristensens første indsamlingsområde. Senere udvidede han indsatsen til hele Jylland og 
delvist også til Øerne. (Fra V. Falbe-Hansen & W. Scharling: Danmarks statistik, i, 1885).
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ket gav Tang Kristensen ry som noget af en enspæn
der. Men det udkom i den periode, hvor han var ble
vet berømt, og det afspejlede sig i modtagelsen, 
omend skaren af subskribenter var beskeden. I brev
veksling mellem fagfolk kan spores tydelig reservati
on, og anmelderne - hvoraf adskillige hørte til de fag
lige beundrere - udtrykte sig ofte diplomatisk. Ingen 
vovede at sige, at bogen som samlet fremstilling be
fandt sig på grænsen til det ulæselige. De fleste valgte 
loyalt at referere passager fra Tang Kristensens livsfa
ser og fortælle om hans store arbejde. Skeptiske kom
mentarer blev formuleret, som at meget blev nævnt 
»alt for nøje«, at historien var »meget bredt fortalt«, 
og at Tang Kristensen altid havde haft lyst til at sige 
sin mening ligeud og ofte skrev, hvad andre menne
sker tiede stille med.

Kulturhistorikeren August F. Schmidt skrev fx, at 
Tang Kristensen »med en mirakuløs hukommelse og 
med en hensynsløs ærlighed over for sig selv, som 
over for andre, beretter [han] ... så at sige alt, hvad 
han har mødt af småt og stort, kønt og grimt på sit livs 
vej.« Den ellers altid begejstrede arkivar, Hans Elle
kilde, undrede sig i sin anmeldelse lidt over, at forfat
teren nærmest undlod at omtalte treårskrigen og 
Dybbøls fald i 1864. Han fandt tillige, at Tang Kri
stensen nok så for mørkt eller ensidigt på flere af sine 
medmennesker. Ellekilde var ellers positiv over for 
første bind, og som stærkt nationalt interesseret over
vejede han næppe, om den manglende omtale af de 
slesvigske krige kunne være et udslag af, at begiven
hederne ikke i forfatterens ungdom havde spillet no
gen større rolle for Tang Kristensens eller hans omgi
velsers liv.19

19. I citeret rækkefølge: R. Bryde om bd. 4, ViborgStifts 
Folkeblad, 1928 (udat. udklip); A.F. Schmidt om bd. 3, Fyns 
Venstreblad, 1927.04.23; samme om bd. 2, Højskolebladet 
1926.07.02; H. Ellekilde om bd. 1, Vejle Amts Folkeblad, 1924.12.01. 
1929/137, 24. Biografisk og anm. Da Ellekilde hørte til dem af 
tidens folklorister, som umiddelbart sammenkædede folke
minder med moderne nationalisme, bemærkede han næppe, 
hvor interessant denne udeladelse var for forståelse af ETK.

20. Citater fra ref. i Viborg Stifts Folkeblad, 1928.01.25 & VejleAmts 
Folkeblad, 1928.01.25.1929/137. Biografisk og anm. Mindre 
afvigelser i ordvalg til publiceringen af talen i Cai M. Woel: 
EvaldTangKristensen. Kbh. 1929, jf.. s. 38.
21. Olrik brugte selv dette ord i 1907,1917/122 IL Olrik t. 
Feilberg. Tillæg: Olrik t. ETK 1907.01.26.
22. Omtale i brev 1917/122 II. Olrik t. Feilberg. Tillæg: Olrik t. 
ETK 1907.01.26; 1929/145. Olrik t. ETK 1908.06.06 og starten 
på skrivningen i 1929/152 I. i brev fra ETK t. Bjerge 1909.12.21.

Forfatteren og folkemindesamleren Thorkild 
Gravlund kom i sin festtale i 1928 tillige ind på det 
»ejendommelige erindringsværk«, som var ved at 

finde sin afslutning. Gravlund tog den bedagede for
fatter i forsvar og hævdede, at han gennem sit sisyfos
arbejde selv var blevet »gammeldansk«. Derfor for
stod de mere følsomme mennesker ham næppe altid, 
når de læste om Tang Kristensens mange overvindel
ser af hindringer i livet. Gravlund var af den opfattel
se, at de fire bind kunne være et eksempel på, hvordan 
»en gammel nordbo ville fortælle om sine kampe.«20 
Altså selvbevidst, knortet og ligefremt.

Hvorfor skrev Tang Kristensen dette mærkværdi
ge værk, og hvordan fik bogen sin særegne form? Der 
gives næppe noget klart svar, og arbejdet startede 
langtfra som en frivillig proces, men nærmest under 
tvang. Efter hans anden kone, Gretes død i 1900 blev 
den tætte korrespondance med Axel Olrik tilsynela
dende af stor betydning for Tang Kristensen. Både 
faglige og personlige emner blev behandlet, og man 
han se, hvordan Olrik først tilskyndede den ældre 
indsamler til at interviewe sig frem til små biografier 
om sine hovedinformanters livsløb, dernæst forsøgte 
at få ham til at optegne om bredere livsforhold, når 
han besøgte folk, og til sidst prøvede at overtale Tang 
Kristensen til at skrive en større fremstilling om hele 
sit feltarbejde i et levnedsperspektiv. Fra Olriks side 
var levnedsskildringen tydeligvis tænkt som indsam
lingserindringer. 21

Tang Kristensen undslog sig mange gange og tviv
lede generelt på, om der fandtes læsere til et sådant 
værk. Men professoren pressede ham lige så mange 
gange, og Tang Kristensen gjorde spredte notater til 
erindringsværket fra 1907-08. Han begyndte på frem
stillingen af det første bind i starten af 1910.22 Særligt 
dette bind om barndom og ungdom ribbede op i den 
gamle mands følelsesliv. Han standsede arbejdet utal
lige gange, og altid fik Olrik gang i ham igen med 
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både lempe og vedholdenhed. Tang Kristensen lave
de andre ting indimellem, både faglige og praktiske i 
hus og have, og når han skulle tvinge sig tilbage til 
erindringsskildringen, startede han tilsyneladende på 
et nyt tema uden at bekymre sig om, hvad han havde 
skrevet sidst. 75 knastørre sider med slægtsoplysnin
ger om sine fædres og mødres aner fra undersøgelser 
på Landsarkivet i Viborg blev placeret forrest, selv om 
de oprindeligt ikke var nedfældet med offentliggørel
se for øje. Dernæst kom så fortællinger fra barndoms
årene, kapitler om hans ungdomsliv som lærer op til 
det første ægteskab og flytningen til Gjellerup i 1866.

Indimellem fremtræder udførlige skildringer af 
gnidninger i familien og længere beretninger om om
stændigheder, som har fanget interessen under skriv
ningen. Et kapitel udgør én lang etnografisk skildring 
af Brandstrup landsby, som han oplevede den som 
halvstor dreng i 1850’erne. Litteratursociologen Joan 
Rockwell oversatte i 1977 beretningen til det ameri
kanske tidsskrift Peasant Studies og genpublicerede den 
senere som appendiks i sin biografi om Tang Kristen
sen.23 Megen plads optages af, hvem han fx mødte på 
sine spadsereture som ung lærer i Vestjylland, hvor de 
forskellige mennesker boede, og hvilke familier han 
af og til kom hos. Dog skriver han, at han finder det 

for omstændeligt at remse alle navnene op på barn
dommens skolekammerater i Brandstrup.24 Ofte an
førte Tang Kristensen præcise datoer for helt almin
delige gøremål. Fx at han under feltarbejde var i kirke 
en bestemt søndag, efterfulgt af en bemærkning om 
prædikenens kvalitet. Denne glæde ved næsten en
hver form for detalje fortsætter gennem hele værket.

23. MO, i, 1923, s. io8ff.; J. Rockwell: »Introduction to 
‘Brandstrup in My Childhood’« og efterfølgende ETK: 
»Nature and Folk in Brandstrup in My Childhood«, Peasant 
Studies (USA), 6:3,1977; samme: EvaldTang Kristensen. Aalborg 
1982, App. A, s. 369ff.
24. MO, i, 1923, s. 156. 25. De to eksempler hhv. MO, 1,1923, s. 184; 4,1927, s. 170E

Et par små eksempler fra henholdsvis bind ét og fire 
kan anskueliggøre forholdet: I omtalen af slutningen 
af sin seminarietid omkring i860 nævnte Tang Kristen
sen, hvordan det kneb med pengene, samtidig med at 
han aldrig forsøgte at narre nogen. Dog fremhæver 

han, at han fik et par småsynder på samvittigheden. 
Han byttede en dag nogle bøger med en kammerat,

... og jeg fik en fransk roman pænt indbunden, men 
han fik en uindbunden, der oven i købet ikke var kom
plet. Det, der manglede, lovede jeg at skaffe, men holdt 
det ikke, da jeg ikke kunne, og han fik ingen erstatning 
derfor, inden han rejste. Romanen [var] ... nu i og for 
sig ikke noget bevendt, men jeg skulle have opfyldt, 
hvad jeg havde lovet. Af en anden [kammerat] lånte jeg 
et forslidt bind af [bladet] Almuevennen, og fik det ikke 
leveret tilbage; det var også en skam af mig. Jeg har 
mange gange været ked deraf.

Selv om det skulle nævnes, at romanen ikke var god, 
og bindet på Almuevennen var slidt, skal det over 50 år 
efter omtales, at han som 17-årig handlede forkert, og 
at han angrede, uafhængigt af, om kammeraterne se
nere huskede eller sagde noget.

I vinteren 1898, hvor familien led under sorg og 
sygdom, og Tang Kristensen alligevel syntes, at han 
måtte til Fyn, omtaler han en episode fra Fredericia, 
hvor han drak kaffe med en bekendt. En fremmed 
mand kom hen til dem og spurgte, om han kunne få et 
frimærke til et brev, som han manglede portoen til. 
Tang Kristensen rakte derpå manden et af sine egne 
8-øres frimærker, hvorefter den fremmede ville sætte 
det på brevet og gå.

»Holdt«! siger jeg, »De glemte at betale mig det. Lad 
mig så få mit mærke igen.« Nej, han ville bede om at 
måtte beholde det. ... »Nej«, sagde jeg, »eftersom De 
kunne have bedt mig om at få mærket, samtidig med at 
De sagde, at De havde ingen penge, så havde De fået 
det, men da De ville liste af, uden så meget som at gøre 
en undskyldning, så vil Dejo snyde, og det vil jeg ikke 
belønne Dem for.« Så gik han helt fornærmet.25

I Tang Kristensens optik er historien tilstrækkelig vig
tig til offentlig omtale, og i egne øjne optrådte han 
som en både generøs og retfærdig mand.

Stærkest i Minder ogoplevelser står dog indtrykkene af 
de genvordigheder han oplevede, og de ydmygelser 
han refererer fra sin barndom hos stedfaren. I forsom
meren 1912 var Tang Kristensen vist nogenlunde fær
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dig med manuskriptet til første bind, og Olrik udtryk
te forventninger om, at det ville blive godt modtaget. 
Til det svarede den næsten 70-årige mand: »Det tror 
[jeg] ikke, og jeg har ikke stor lyst til at fortsætte. Der 
er så meget uhyggeligt derimellem, og det vækker så 
triste minder i mig. Hvad der er dødt og begravet, må 
vist helst blive ved at være det.«26 Gennemskrivningen 
af barndommen havde tydeligvis ribbet op i ældre sår.

26. 1917/127. ETK t. Olrik 1912.05.08.
27. Holdningen ses tydeligt i hans mange breve til Grüner- 
Nielsen, jf. 1929/152 I.

Alligevel blev han ved. Tilsyneladende lå manu
skriptets første bind urørt i omkring 10 år og blev 
først samlet sendt i trykken i 1923. De øvrige bind fort
satte efter samme model, dog med skiftende hovedte
maer, alt efter de livsfaser han gennemløb. Særligt 
rummer bind to tætte skildringer af hans tidlige eks
peditioner i Jylland.

Så vidt det kan ses, lavede Tang Kristensen ingen 
plan for erindringsværket. Som nævnt blev han flere 
gange ked af det, og det er uklart, hvorfor han fort
satte. De længere passager i bind to om hans feltar
bejde i 1870’erne vidner om en vis fornøjelse ved at 
genopleve de udfordringer, han overkom i sin ung
dom, og det udbytte arbejdet gav. Ellers er det de 
samme momenter om familieproblemer, økonomiske 
overvejelser i forbindelse med børnenes uddannelse, 
bogsalg, københavnerbesøg og indsamlingsruter, der 
går igen og igen. Tusindvis af informanter defilerer 
forbi på siderne, uden at deres forhold i øvrigt omta
les, og et utal af mennesker præsenteres, selv om de 
pågældende kun nævnes én gang. Mange handlinger, 
hvor penge er indblandet, omtales dog så nøje, at det 
er nødvendigt for forfatteren at anføre postkvitterin
gens datering, sandsynligvis som dokumentation for 
at han sendte beløbene i rette tid eller på det tids
punkt, som nogle mennesker for mange år siden har 
draget i tvivl.

Hans lod i livet, som den der ofte led overlast fra 
andres side, fortsætter fra det første bind og værket 
ud, og alligevel spores der en forskel. Bind to starter, 
da Tang Kristensen var 23 år gammel, og den voksne 
unge mand var nu i stand til at tage til genmæle over 
for fortrædelighederne, naturligvis med hjælp fra den 
senere, mere erfarne forfatter. Hvis man vil undlade at 

reducere erindringernes knubbede ord over for omgi
velserne til blot at være del af Tang Kristensens alme
ne psykiske habitus, er det muligt at se genfremstil
lingen af livsforløbet som en oplagt ramme for et 
opgør med fortiden.

Betragtet ud fra det perspektiv kom Minder og ople
velser til at blive et regnebræt, hvor den gamle mand 
- livsfase for livsfase, og til sidst år for år - foruden 
registreringen af sin færden gennemgik de krænkel
ser, han mente at have været ude for, og de mennesker 
og miljøer, der var involverede. Selv om Tang Kristen
sen af og til forsøgte at betragte situationerne fra 
modpartens side, blev arbejdet hyppigt en karakter
bog i livsperspektiv over levende og døde. Det gjaldt 
både for længst afdød familie, folk han tilfældigt 
havde mødt en enkelt gang, sine egne voksne børn, og 
døde eller levende fagfæller. Det er langtfra sikkert, at 
forfatteren har tænkt over værket på den måde, om
end det er sandsynligt, at dette evaluerende moment 
var med til at holde ham i gang. Han vidste, at Minder 
og oplevelser ville blive hans sidste store indsats, og han 
benyttede lejligheden til at sige omgivelserne sin me
ning. Emnet er ikke det, som fylder mest på siderne, 
særligt når han er i felten, men Tang Kristensens kred
sen om de store og små urimeligheder i livet går alli
gevel som en understrøm gennem bindene. Forsoning 
med forurettelse lå aldrig for forfatteren, og flere af de 
anonyme anmeldere af værket karakteriserede ham 
som en bidsk mand. Det må her tages i betragtning, at 
erindringsarbejdet skete i den livsfase, hvor Tang Kri
stensen beklagede sig over det meste og var kritisk 
over for stort set alt, særligt hvad der foregik i Køben
havn.27

Faktisk brugte Tang Kristensen elementer fra en 
kendt skriveform i person- og nøgleromanlitteratu
ren: Han undertrykte de gode stunder og fremhævede 
ensidigt de konfliktfyldte momenter. Det er som be
kendt, hvad skønlitterære forfattere ofte gør for at få 
deres historier og pointer til at stå skarpt. Og det var 
tilsyneladende, hvad Tang Kristensen ville, dog må
ske mere over for sig selv og eftertiden end over for 
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sine samtidige læsere. Men han fortalte næppe »for at 
blive sig selv« og som ældre for bedre at forstå sine 
tidligere handlinger.

Man kan sige, at Tang Kristensen, fra at være den 
der led ved genoplevelsen af alt det uhyggelige i barn
dommen, fik vendt opgaven om i erindringsværket. 
Gennem sin magt over sproget og sin egen forelæg
gelse af sin bog fik han lejlighed til at tage plageån
derne ved vingebenet. Han havde altid gjort det i 
breve til sine nære kontakter, og nu skete det endvi
dere på tryk. Omgivelserne oplevede det som stærk 
kost, og sådan var det måske også ment. I sin takke
tale til de hundredvis af deltagere på 85-årsdagen i 
1928 sammenfattede Tang Kristensen sin tilværelse 
som et »stridens liv«, hvad passer godt sammen med 
erindringsværket.28

28. Refereret i flere blade, bl.a. Vejle Amts Folkeblad, 1928.01.25.

29. Da ETK var død, kunne man i interne fagkredse give 
udtryk for klar misbilligelse over nogle af hans fremstillinger i 
erindringerne. Den ellers altid trofaste H. Ellekilde, skrev fx i 
et brev til seminarieforstander K.A. Lange, der havde planer 
om at skrive en populær biografi om ETK, at »Hvad ... der 
tiltrænges, er en videnskabelig levnedsbeskrivelse af ETK med 
en dybtgående redegørelse for og vurdering af hans arbejde, 
hvor tingene i en ganske anden grad end tilfældet er i Minder og 
oplevelser stilles på deres rette plads.« Først så han dog hellere 
en bog om ETK’s »store forgænger, lærer, mester og uegen
nyttige hjælper, Svend Grundtvig.« 1929/159Ø [fol.]. K.A. 
Lange: ETK: Forarbejder til en biografi., Brev fra Ellekilde 
1937.12.08 (kuvert).
30. Støtten beløb sig i alt til 4292 kr, dvs. mere end det 
dobbelte af hans årlige statsunderstøttelse. Jf. Per Enggaard 
Pedersen: Klavervirtuosen og folkemindesamleren«, Folk og 
Kultur, 1990, s. 115-26

Arbejdet bag Minder og oplevelser er præget af, at for
fatteren var fagmand, og at han livet igennem gemte 
på så meget. Flere ældre historiske omstændigheder 
slog han efter på offentlige arkiver, og begivenheder
ne i hans personlige livsforløb opbyggede han på 
baggrund af tusindvis af samtidige breve, egne såvel 
som familiens og fagkollegers. Det betyder, at mange 
af erindringsværkets person-, tids- og stedangivelser 
som tidligere omtalt kan genfindes i brevsamlingerne. 
Ofte citerede han lange passager af egne og andres 
breve, hvor han mente, at det var illustrativt, eller at 
en præcis formulering fremmede hans hensigt. Hvad 
angår feltekspeditionerne, bygger hans ret præcise 
omtaler af ruter, lokaliteter, besøg, informanter og 
stof desuden på hans samtidige optegnelser undervejs 
(»dagbøgerne«). Dertil kommer forskelligt løsblads
materiale. Omkring dette skelet af verificérbare data 
opbyggede Tang Kristensen sine kommentarer, og 
samtidig tilføjede han egentlige erindringer i form af, 
hvad han mente at kunne huske. Alle, der kendte 
Tang Kristensen, hævdede, at han huskede eminent 
godt. Det kan generelt bekræftes i de tilfælde, hvor 
det er muligt. Gennem skrivningen dukkede endvi
dere nye erindringstræk og nye emner op.

Den kildenære fremstilling forlener »erindringer
ne« med det præg af hårdtslående nøjagtighed, som 

forfatteren satte pris på i alt arbejde. Denne autentici
tet kan desværre dårligt undgå at smitte af på læse
rens oplevelse af Tang Kristensens huskede stof og 
hans normative kommentarer.

Der kan påvises flere unøjagtigheder i værket, men 
de findes sjældent i omtalen af prekære begivenheder. 
Mest drejer det sig om småfejl i kronologi og fx for
bytning af to informanter eller lokaliteter, enten på 
grund af historiske notatfejl eller simpel fejlhuskning. 
Med enkelte undtagelser er det svært at fange Tang 
Kristensen i uredelighed og bevidst forvanskning, 
omend ensidighed i fremstillingen i høj grad er frem
herskende og nærmest hører genren til.29 Enkelte gan
ge fremhæver han nådesløst egen, ussel optræden, 
som han senere græmmer sig over. Ellers udelukker 
han helt enkelte episoder, han ikke var glad for at 
skrive om, herunder den voksne datter Lavras, lange 
ophold på sindssygehospital. Han nævner heller al
drig med ét ord den omfattende økonomiske støtte til 
bogudgivelser, som han mellem 1914 og 1924 fik af sin 
ven, komponisten Percy Grainger. Tang Kristensen 
var tilsyneladende både taknemmelig og lidt flov over 
støtten, og han sagde faktisk nej tak til mere.30 Besyn
derligt nok undlod han i sidste bind flere gange om
tale af begivenheder, hvor han blev genstand for aner
kendelse, fx hans tildeling af æresbog og festskrift.

Det er endvidere påfaldende, at Tang Kristensen 
over hundredvis af sider - fx i det store bind tre - har
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Hans Nie. Hansens tegning af bønder fra heden mellem Viborg og Herning fra 1882, det vil sige 10-15 år efter, at Tang 
Kristensen indsamlede blandt dem. (Fra M. Galschiøt: Danmark, 1,1887).

udeladt nøjere omtale af de bøger han udsendte i de 
pågældende år, og de overvejelser der gik forud. Ej 
heller har han ofret mange ord på sine meningsud
vekslinger med fagfæller, særligt i København og på 
Askov. Kun brevarkiverne afslører lidt af, hvor megen 
tid og energi han anvendte på denne side af sin tilvæ
relse.

Flere forfattere og artikelskribenter har anvendt 
Minder og oplevelser som én stor og forholdsvis nemt til
gængelig kilde til Tang Kristensens liv. Værket inde
holder så omfattende mængder information, at det 
godt lader sig gøre.31 De fire bind kan endvidere be
tragtes som både en selvindramning og en selvudleve
ring af de sjældne. I mine øjne kan der tegnes et mere 

31. Bedst er det lykkedes i Ole Berghs populære bog, Tilfods 
med EvaldTang Kristensen. Kbh. 1989.

32. Dette træk kan spores i meget af Tang Kristensens pro
duktion, men ses stadig tydeligere efter omkring 1890 og

nært billede, hvis særligt brevsamlingerne anvendes 
anderledes og mere varieret end Tang Kristensen 
gjorde det, samt ved krydsbelysninger fra andre skri
benters og kollegers side. For mig ligger erindrings
værkets største værdi i de oplysninger, som kun dår
ligt kan findes andetsteds, herunder særligt i de 
holdninger forfatteren så ofte giver udtryk for.

Jeg tror, at Tang Kristensen delvist ville kunne for
stå dette. Han elskede knastørre oplysninger og per
sonlige synspunkter, dog helst svarende til hans egne. 
Derfor brød han sig som ældre mindre og mindre om 
litterær form, hvad sandsynligvis er grunden til, at 
kompositionen i Minder og oplevelser blev så noncha
lant.32 * På det tidspunkt i livet var han ligeglad med
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den slags konventioner. Efter trykmanuskripterne at 
dømme, nedskrev han sine erindringsfragmenter én 
gang på det kladdepapir, han den dag havde ved hån
den, lagde siden læggene i rækkefølge, bekymrede sig 
sjældent om overgange mellem temaer eller lignende 
og sendte til sidst bunkerne til trykkeriet med en snor 
om.33 Det er tvivlsomt, om han læste det første, sam
lede manuskriptudkast igennem, når tidspunktet 
kom, hvor han besluttede sig for offentliggørelse. Når 
han genså teksten i korrektur, kunne han dårligt und
gå at falde over sine emnespring, gentagelser og 
manglende justeringer ved omtale af samme forhold. 
Alligevel ekspederede han arkene videre til trykning. 
Det eneste, der tilsyneladende generede ham, var hvi
de sider i slutningen af et bind. Så skyndte han sig at 
tilføje lidt ekstra kommentarer og måske at finde et 
fotografi frem, så arket blev fyldt helt ud.

34. Ordenskapitlet: »Levnedsløb« af ETK dat. 1918.01.10.
35. Se fx omtale af dette forhold i vennen Brieghel-Müllers 
»Om folkemindesamleren ETK« [dat. maj 1929], hvor han 
citerer ETK: ‘Det har alt sammen værd, det allermindste har 
værdi’ ivrede han, da talen engang drejede sig herom.«, 
1929/159AA. Blandinger. MS s. 2. Samt 1929/159Ø [fol.]. K.A. 
Lange: ETK: Forarbejder ..., heri Anon: »Smaa notitser...«, 
hvor ETK citeres s. 2: »Alt skal med. Der er intet, der er 
betydningsløst!«
36. MO, 4,1927, s. 436.

Som nævnt varede det adskillige år, før Tang Kri
stensen påbegyndte publiceringen. Og i 1918, hvor 

han i sin anden levnedsskildring til Ordenskapitlet i 
forbindelse med sin dekorering omtalte vinterarbej
det med nedskrivningen af livserindringerne, nævnte 
han, at de oprindeligt langtfra var bestemt til offent
ligheden, da kun dele af dem egnede sig til publice
ring.34 Senere ændrede han opfattelse. Hvis Tang Kri
stensen blev konfronteret med læsere, som havde 
svært ved at få styr på mylderet af oplysninger og sjæl
dent helt forstod, hvad der var forfatterens mening 
med dem, var hans svar altid, at ingen kunne vide, 
hvad eftertiden ville spørge om, og at alt derfor havde 
værdi.35 Én eneste gang, i en slutkommentar i bind 
fire, indrømmede han dog, at bøgerne måske havde 
fået en »uforholdsmæssig bredde«.36

Tang Kristensens barndom indtager en betydelig 
plads i de publicerede minder, og i lys af folkloristens 
gerning er det fagligt set et godt sted at begynde, hvis 
man vil prøve at forstå hans særlige vej gennem tilvæ
relsen.

særligt 1900. Jeg skal senere argumentere for, at han på det 
tidspunkt på flere områder næsten arbejdede mekanisk, hvad 
bl.a. ses i en mere ligegyldig holdning over for at komme 
læserne i møde. Billedredaktionen i MO er af samme karakter 
som teksten. Fotograf Olsens billeder fra 1895 af mange af 
meddelerne bruges ikke, selv om personerne nævnes på 
siderne, og der bringes ikke illustrationer af et eneste af de 
områder (fx heden) eller landsbyer, som omtales i teksten.
33. 1929/141. MO. Trykmanuskript I-XI.
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DEL II

At genfortælle mennesket





KAPITEL 3

Barndommens nærvær og opdagelsen af sig selv 
1843 “ t868

over dette - som er en gammel visdom - at der kun er ét,
som overvinder lidelsen, og det er passionen.
Henrik Pontoppidan i Lykke-Per1

i. i. Lykke-Per. Hans sidste kamp. Kbh. 1904, s. 267.

Fra Tang Kristensen i midten af 1880’erne var om
kring 40 år gammel og frem til sin død i 1929 skrev 
han en halv snes små selvbiografiske skitser, alle 
upublicerede. To af levnedsbeskrivelserne er for
holdsvis formelle og er på kongelig opfordring udfær
diget i forbindelse med hans dekorering i 1898 og 
1917. Flere af de øvrige livsskildringer er mere infor
mative. Adskillige omstændigheder i Tang Kristen
sens liv, som er kendt fra breve og fra Minder og oplevel
ser beskrives nuanceret, og der forekommer længere 
passager af ret selvkritisk karakter. Vigtigst er måske 
den vægtning af stoffet, som træder frem gennem 
krydslæsning af manuskripterne.

Det er langtfra altid muligt at fastslå, hvorfor Tang 
Kristensen skrev sine personlige fremstillinger på de 
tidspunkter, han gjorde. Enkelte gange tvang ydre 
omstændigheder ham til skrivebordet, som fx en invi
tation til at holde foredrag om sig selv og sit virke. 
Andre gange fandt han tilsyneladende anledning til at 
gøre status i livet, for gennem skrivningen at skabe 
større klarhed over sin tilværelse. I begge tilfælde 
skete det hyppigt, at Tang Kristensen gennem berø
ringen med interessante eller smertefulde temaer blev 
så grebet, at han glemte sit oprindelige formål og vi
ede disse emner udførlig omtale, fordi genfortælling 
af dem var vigtig for ham. Ofte forblev manuskrip
terne uafsluttede eller fik en særegen form. Gennem 
ændringer i stil og temavalg ses, hvor hans mere op- i. 

rindelige fremstillingskoncept ofte gik i opløsning, og 
den indre trang til »at skrive sig selv« tog over.

Tre af levnedsbeskrivelserne skiller sig ud. Den 
ene er den korte og kontante skitse, »Et tilbageblik«, 
som Tang Kristensen skrev lige før sin død. Heri kred
sede han endnu engang om sin mors handlinger i 
barndommen og om sin stedfar, Schuster. Den anden 
er et fire sider langt »Tilbageblik« [1867-92] i anled
ning af, at det var 25 år siden, han foretog sin første 
viseoptegnelse. Beskrivelsen er fra 1892 og præcist da
teret. Endelig er der den første selvbiografi, som fin
des i tre forskellige, omend stærkt overlappende ver
sioner. Manuskriptet på i alt 26 tætskrevne foliosider 
har ingen titel, men tidligere arkivarer på Dansk Fol
kemindesamling har karakteriseret det som ETK 
»1884 (a, b og c)«, sandsynligvis fordi 1884 er det se
neste årstal, der forekommer. Fremstillingen er skre
vet i Brandstrup, efter Svend Grundtvigs død i 1883 
og starten på Tang Kristensens Skattegraveren: Et tids
skrift. Manuskriptet har karakter af livsstatus. Forfat
teren var godt 40 år gammel og nu uafhængig af sin 
tidligere lærer og mentor. Han var lige flyttet, endda 
ind i sit tidligere barndomshjem, og i gang med at or
ganisere sin egen supplerende form for indsamling 
gennem meddelere rundt om i landet, med Skattegrave
ren som bindeled. Det er tydeligt, at »i884«-manu- 
skripterne har været anvendt af redaktionerne i to til 
tre magasiners udførligere karakteristik af Tang Kri
stensens liv. Det skete første gang i Danmark. Folkeblad 

for oplysningogfrihed i begyndelsen af 1885, da han var så 
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kendt, at han blev genstand for flere siders personlig 
omtale.2 Det vil sige, at denne selvbiografi er afsluttet 
i 1884 eller i begyndelsen af 1885.

2. Danmark. Folkebladforoplysningogfrihed, 1885.07.03. Også i 
omtale af ETK i Husvennen, 1887.12.11.

3. Nævnt i 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884b«, s. 1.
4. Ole Bergh: Tilfods med EvaldTang Kristensen. Kbh. 1989, s. 18. 
Berghs bog indeholder flere oplysninger meddelt af Johs. 
ETK, som ikke findes andetsteds.
5. MO, i, 1923, 79ff.

Alle biografierne indeholder almene oplysninger 
om Tang Kristensens livsforløb, det store 1884-manu- 
skript naturligvis mest detaljeret. Følgende momenter 
træder iøjnefaldende frem:

• At han har udrettet noget, som rækker ud over ham 
selv, det vil sige at han har ført »sagen« frem gen
nem sit indsamlingsarbejde.

• Den første optegnelse i hans voksne liv (dateret).
• Feltarbejdet under åben himmel, herunder omtale 

af enkelte af de meddelere, som har gjort særligt 
indtryk på ham, specielt i 1870’erne.

• Professor Svend Grundtvig og deres indbyrdes 
uenigheder.

• Identifikation af egne personlige karaktertræk.
• Følelse af fortabthed; skuffelser og genvordigheder.
• Barndommen. Flytningen til Øby, moren og stedfa

ren.

Omtalen af Skattegraveren fylder ligeledes meget i bio
grafierne fra 1884. Tidsskriftet var startet i januar, og 
projektet var lidt af et hjertebarn for Tang Kristensen. 
Selve folkemindesagen, feltarbejdet og forholdet til 
Svend Grundtvig vil senere blive behandlet udførligt.

Jeg vil starte med barndommen, fordi Tang Kri
stensen flere steder selv fandt det vedkommende at 
fortælle om denne livsfase, og fordi visse oplevelser i 
barndommen blev ved med at følge ham resten af li
vet. Efterfølgende springer jeg til starten på hans ind
samlerkarriere. Her ser der ud til at være en klar for
bindelse mellem Tang Kristensens erfaringer fra de 
tidlige år og hans opdagelse af sit talent for indsam
lingsvirksomhed, som startede under indtryk af hans 
første kones og barns død.

Det huskede fra barndommen
- at blive forladt

Når Tang Kristensen omtalte barndomsårene, be
gyndte han gerne med det før-erindrede, det vil sige 
det, som han havde fået fortalt om sit tidligste liv. På 
den måde kunne han få nævnt sin biologiske far, An
ders Christensen, som han tidligt havde besluttet sig 
for at holde af, selv om han på ingen måde kunne hu
ske ham.3 Faren døde i 1846 som lærer i Nørre Bjert 
ved Kolding, da sønnen var tre trekvart år gammel. I 
forhold til moren, og særligt den senere stedfar, for
blev Anders Christensen den gode forælder, og Tang 
Kristensen hægede om de få ejendele, der overlevede 
fra det opløste og ikke erindrede barndomshjem. 
Hele livet flyttede han desuden rundt med et par pak
ker i brunt papir med påskriften »Skal gemmes om
hyggeligt«. Pakkerne indeholdt nogle af den mistede 
fars bøger og notater foruden hans egen første bog. 
Tang Kristensens yngste søn, Johannes, fortsatte med 
at gemme pakkerne til sin egen død i 1994.4

Fødslen i januar 1843 havde været svær for hans 
mor, Ane Persine Sand. Der måtte hentes læge i Kol
ding, og moren fortalte senere drengen, at hans fød
der efter den vanskelige fødsel vendte galt, men læ
gen havde resolut drejet dem rundt, så de kom til at 
sidde rigtigt.5 En måned efter farens død måtte mo
ren flytte fra tjenesteboligen med Tang Kristensen og 
hans spæde lillebror. Hun tog hjem til sin egen far, en 
tidligere degn på Holmsland ved Ringkøbing. Den 
gamle mand var dog langtfra begejstret for at få små
børn i huset, og Tang Kristensen blev hurtigt placeret 
hos fremmede slægtninge. Knap et år senere døde 
den gamle degn, og moren blev endnu engang tvun
get til at flytte. Heldigvis ejede hendes far et lille hus 
med lidt jord ret tæt ved, som hun overtog, og nu blev 
Tang Kristensen hentet hjem. Drengen var da knap 
fem år, og herfra blev erindringen skarp. Lillebrode-
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ren var død, og Tang Kristensen huskede nogle rare 
måneder, hvor han sov hos moren og til sin fødsels
dag fik sin første bog, én af farens gamle skolebøger. 
Han havde da allerede lært sig at læse. Tang Kristen
sen betegnede senere tiden med moren på Holmsland 
som at være i Himmerig, et af de få både ubetingede 
og optimalt positive udsagn, som han har formule
ret.6

6. Samme s. 84.
7. Samme, s. 85E

8. 1997/1. Johs. ETK., læg IXB: »Et Tilbageblik«, s. 1 & 4b
9. 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884a«, s. 2.
10. »Møjen er næsten overstået«, som han skrev i 1892, i en 
periode med mange genvordigheder, hvor han som så mange 
gange mente at kunne skimte enden på livet. 1929/140. 
Forarbejder til MO, 1, »Tilbageblik« [1867-92], s. 3.
11. 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884a«, s. 2.

Efter et halvt års forløb forandrede situationen sig, 
da moren havde lært en ny mand at kende. Ane Per- 
sine var 35 år, havde ingen uddannelse og et barn, som 
hun måtte regne med, ville være afhængig af hende ti 
år endnu, og hun skulle selv drive det lille deltidsland
brug. Enhver kunne se, at hun befandt sig i en sårbar 
situation, men Tang Kristensen tilgav aldrig sin mor, 
at hun undlod at fortsætte tilværelsen med barnet i 
huset i Kloster, hvor han havde oplevet sit lykkeland. 
Han nævnte flere gange forholdet, og i første bind af 
sine erindringer, forfattet omkring 1910, beskrev han 
det således:

Hen på sommeren lagde jeg mærke til, at en fremmed 
mand fik sin gang i huset hos os og kom jævnlig. Jeg 
yndede ham ikke, men min mor lod til at være glad ved 
ham, og enden på det blev da, at de blev forlovede. 
Hun vilde gerne giftes igen og holdt ikke af sådan at 
hensidde i enkestand, skønt hun jo havde det så godt, 
som hun kunde ønske sig. Til huset, der var godt og vel 
vedligeholdt, hørte en udmærket stor og god toft, så 
hun nok kunde holde en ko, men det kan nok være mu
lig, at hun ikke kunde leve deraf, og enkepensionen var 
jo også meget lav.... Brylluppet blev så berammet til 
den 25. marts 1849, °S det stod i huset hos os der i Klo
ster. Han lå om natten før i den seng, hvor jeg og min 
mor plejede at ligge, men jeg husker ikke, hvor jeg den 
nat var anbragt. ... Der er også fortalt mig, at han om 
morgenen, da han vågnede, forlangte en punch for at 
få noget at stå imod med og den lå han og drak i sen
gen. Han var den gang 24 år og var født 1824 og dimit
teret fra Lyngby seminarium 1844, altså 11 år yngre end 
min mor. Det var nok det rare lille hus, vi boede i, der 
særlig tiltrak sig hans opmærksomhed, og som kunne 
give en rar lille skilling, når det nu blev solgt.7

Den ny mand i huset, Schuster, var da hjælpelærer i 
Hee, omend han hurtigt fik lærerembede i Øby, Vis- 
kum sogn, hvor familiens liv fortsatte. Få dage før 
Tang Kristensen døde i foråret 1929, skrev han med 
rystende hånd sin måske sidste biografiske note, »Et 
tilbageblik«. De første linjer berører optakten til mo
rens andet ægteskab og fortsætter med de ellers gode 
måneder på Holmsland for at slutte med omtale af 
den femåriges opfattelse af Schuster: »At min mor gif
tede sig igen, har altid stået for mig som en stor gåde, 
og den får jeg naturligvis aldrig løst.«8

11884-biografierne blev »den store seng, hvori jeg 
lå hos min mor« udtryk for den lille drengs korte 
paradistilstand,9 10 11 som han selv kaldte den, og det ef
terfølgende liv fik på næsten bibelsk vis karakter af en 
prøvelse, som skulle stås igennem.1" Landsbyen Øby 
lå på kanten af et højt bakkeparti med store engdrag 
nedenfor langs den søvnige Nørreå, med udspring 
mod vest i Viborg sø. Også i dag er panoramaet stor
slået og øde. I de tre år, familien boede der, vogtede 
Tang Kristensen dens to køer i mosen - før han kom i 
skole - fra morgen til aften. Han betegnede selv tiden 
som glædesløs; han blev sky og kom sjældent med i 
de andre børns leg. Moren var optaget af at passe hus 
og madlavning og var stort set alene om at ordne sko
lens landbrug. Hun evnede eller ville ikke forsvare 
drengen over for sin nye mand, når barnet i hans øjne 
havde gjort noget galt. Den altid småpimpende 
Schuster interesserede sig sjældent for familien eller 
bedriften. Han var en voldelig, men fagligt dygtig læ
rer, som sjældent viste boglige interesser.

Efter det nye liv med stedfaren i Øby blev drengen 
skrøbelig og fik ondt i maven. Selv udtrykte han det 
sådan i sit manuskript: »Opdragelsen var streng, næ
sten mere end streng ... Jeg græd og jamrede mig, 
nætter og lyse dage, men aldrig var der tale om at 
hente en læge.«11 Nogle gange var smerterne vold
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somme, og da familien efterhånden blev overbevist 
om, at der var noget alvorligt i vejen, konsulterede 
stedfaren egnens kloge mand. Hans kur med, at dren
gen skulle starte dagen med et stort stykke råt flæsk, 
havde dog ingen virkning, og mavesmerterne fortsat
te i lang tid fremover.

Efter få år overtog Schuster det bedre skoleembede 
i Brandstrup syd for Viborg, og der fik Tang Kristen
sen flere mindre søskende, som han blev sat til at være 
barnepige for. Han var meget beskeden af vækst og 
havde svært ved at klare opgaverne. Moren var stadig 
spændt hårdt for med arbejde, og drengen fik sjældent 
lov til at lege. I Brandstrup var han ligeledes dygtig i 
skolen. Præsten inviterede den lille, ni år gamle dreng 
til at følge konfirmationsforberedelsen, og fra at sidde 
på bageste række blev han hurtigt flyttet op foran de 
andre. Det blev den første personlige anerkendelse, 
som han aldrig glemte.12 Den næste kom, da sognets 
nye præst to år senere tilbød at læse med ham, for at 
han senere kunne komme til at studere.

12. 11852 jf. MO, i, 1923, s. i58f. 13. MO, i, 1923, s. i7of.

Som tidligere nævnt havde hjemmet ingen forstå
else for den slags, og tilsyneladende indskrænkede mo
rens stræben sig til at få dagligdagen til at forløbe no
genlunde, selv om det krævede anstrengelse fra hendes 
side. Som halvstor dreng oplevede Tang Kristensen 
endnu kraftigere end i Øby, hvordan den oprindeligt 
elskede mor fortalte sin mand om børnenes ulydighed, 
så han kunne give dem de fortjente klø. Selv var Tang 
Kristensen i egne øjne langtfra nogen slem dreng, men 
derimod en stille type, og det undrede ham, at moren 
ofte helt unødvendigt optrådte som hans anklager:

Med den slags [fejltrin] kunde hun overhovedet slet 
ikke tie, og følgen deraf blev ufravigelig, at jeg fik buk
serne knappet ned, mit hoved blev stukket ind imellem 
hans ben, og så fik jeg en ordentlig endefuld af riset, 
som han altid havde parat, og det var synd at sige, at 
han lagde fingrene imellem. Min rumpe har mangfol
dige gange siddet i det blodige kød, så jeg næsten ikke 
kunde tåle at sidde på den i mange dage. ... Han hørte 
ikke op, inden han blev ked af det eller træt af det. Al
drig gik min mor i forbøn for mig, og det har jeg alle 
mine dage undret mig så højlig over og gør det endnu, 

skrev Tang Kristensen 55 år senere.

Særligt én ulykke brændte sig fast: Familien havde 
som de fleste andre en såkaldt svinetønde til fast og 
flydende husholdningsaffald stående i bryggerset, og 
på tønden ragede en træspuns ud fra det hul, som blev 
brugt til at tømme beholderen. Uheldigvis sad spun
sen løs, og drengen kom af vanvare til at støde til den, 
så svineæden begyndte at flyde ud over gulvet. Han 
løb med det samme ind til moren og fortalte, hvad der 
var hændt. Hun så på oversvømmelsen og gik straks 
ind i skolen til sin mand og fortalte det. Tang Kristen
sen omtalte i sine erindringer episoden således:

Han kommer ud med riset i hånden og kommanderer 
mig til at knappe bukserne ned. Jeg bad og tryglede og 
sagde jo, som sandt var, at jeg ikke havde gjort det med 
vilje, men der hjalp ingen kære mor, han var som en 
brølende løve, og jeg fik så forfærdelig en mængde ris, 
at jeg ligefrem blev mishandlet. Sådant noget har man 
jo ondt ved at glemme, og det har sikkert meget bidra
get til, at jeg i mit senere liv har været en smule tilbøje
lig til at se med bitterhed på livet og på dem, der har 
gjort mig fortræd, barndomsindtrykkene er det ikke så 
godt at komme bort fra.13

Beskrivelserne af stedfarens afstraffelser er i dag grum 
læsning, men i mange miljøer var hårdhændet børne- 
og ungdomstugt dengang en integreret del af livet. 
Den barske, fysiske afstraffelse trængte imidlertid ind 
i Tang Kristensens sind på en måde, så den blev paral- 
lelliseret med de knubs, som han senere i livet blev 
konfronteret med. Værst var måske morens rolle. 
Hans længsel efter morens kærlighed fortsatte livet 
ud, skønt den fra barneårene blev undergravet af hen
des loyalitet mod manden - og indirekte sig selv - og 
senere hendes og Schusters mange forsøg på at narre 
penge fra ham som voksen. Efter hvad Tang Kristen
sen selv skrev, følte han sig bedre tilpas blandt frem
mede, og oplevede alligevel ubehag i tæt omgang 
med andre. Tydeligst kom det til udtryk ved selskabe
lighed og dans.

Hele Tang Kristensens tidlige ungdomstid til midten 
af 20’erne var karakteriseret ved det landlige barns 
møde med en større verden, som han på den ene side 
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dårligt kendte til og på den anden side længtes efter. 
Selv om han stammede fra et lærermiljø, havde hans 
opdragelse hjemme næsten intet borgerligt præg. 
Han modtog en for tiden avanceret undervisning af 
præsten, men omgikkedes ellers i hele sin barndom 
bondebefolkningen. Med hensyn til almen oriente
ring kan denne mere sammenlignes med lokale hus
mandsfolks uden hest og vogn end med det bedre 
gårdmandsmiljøs. Selv om han senere kom til at ken
de forskere, politikere, højskolefolk og liberale næ
ringsdrivende, følte han sig hele livet som en »rus in 
urbe«.

Da Tang Kristensen i sin seminarietid, sammen 
med nogle kammerater, for første gang overværede en 
rejsende teatertrups forestilling i Grenå, var det en 
fremmed oplevelse for ham, som han aldrig glemte. 
Og da han på seminariet i Lyngby af datteren til sine 
værtsfolk blev taget med til et julegilde, oplevede han 
en gildetradition, som var en fast bestanddel af livet 
på gårdene. Men den unge Tang Kristensen var fra 
barnsben ikke vant til den slags, og følte sig akavet, 
særligt da datteren i gården ville danse med ham. 
Langt senere skrev han, at »hun kom ligefrem hen og 
inklinerede for mig, og jeg kunne ikke undslå mig. 
Hvordan det gik, véd jeg ikke, jeg har ikke spor af 
anelse derom, men var ligesom i en anden verden og 
næsten ude af mig selv, da jeg skulle tage om livet på 
en fremmed pige, der var pyntet og helt tækkelig.« 
Selv om han i erindringerne nævner, at han syntes 
godt om datteren i gården, var erfaringen skræmmen
de. Da han over 30 år senere på en indsamlingstur til
fældigvis traf hende som gift kone, nævnte han ople
velsen, hvorimod hun havde glemt alt om den aften 
fra deres ungdomstid, som han selv huskede så klart.14

14. Samme s. 179, jf. MO, 4,1927, s. 9..

Senere deltog Tang Kristensen sammen med an
dre seminarieelever i danseskoleundervisning, men 
det hjalp ikke, som han udtrykte det. Da der engang 
var seminariebal på kongens fødselsdag med indbud
te piger fra omegnen, undlod han helt at danse. End
nu værre blev det, da eleverne skulle føre deres damer 
til spisning på en af læsestuerne, som var ryddet til 
formålet: Alle bød deres dame armen, og selv blev han 

siddende, for han havde ingen anelse om, hvad han 
skulle gøre. Pigerne var alle lige fremmede for ham - 
hvad de i øvrigt også var for de andre elever - og til 
sidst var der kun ham og en enkelt pige tilbage:

Jeg besluttede da at gøre ende på den pinlige stilling, vi 
to var i, gik hen og bukkede for hende og rejste af med 
hende ud over gården, om forbi gavlen og ind ad ho
veddøren til vor plads, akkurat ligesom alle de andre, 
men vi to var jo de sidste. Jeg sad ved siden af hende 
ved bordet og spiste, men mælede ikke et ord, og hun 
gjorde heller ikke, og jeg har aldrig fået at vide, hvem 
hun var. ... Jeg gad egentlig nok vide, hvordan jeg har 
taget mig ud den aften, ... mine klæder var jo tarvelige 
og af hjemmegjort tøj, som min mor havde lavet. ... 
Lige efter at vi havde spist, tog jeg hjem, helt ærgerlig i 
hu, og jeg lovede ikke at komme på den galej mere. Det 
har jeg da og ærlig holdt, jeg har aldrig været på bal 
siden,

skrev han i erindringsværket.15
Det sidste er ikke helt rigtigt, omend Tang Kri

stensen generelt holdt sig fra relationer, der indebar 
større eller længerevarende nærhed. Han var langtfra 
så hjælpeløs, som han foregav, selv om han havde 
vanskeligt ved at overkomme uvante situationer. Da 
eleverne på seminariet havde fået deres endelige eksa
men, blev det efter tidens skik fejret ved et punche
gilde. Tang Kristensen betalte sin part og deltog i 
sammenkomsten, men undlod at blande sig med de 
andre. Den unge lærer så et stykke tid på »postyret«, 
som han kaldte det, gik så ind i et tilstødende, tomt 
lokale og derefter hjem i seng. Hans reaktion var såle
des den samme som ved ballerne. Tang Kristensen 
skrev senere, at punchedrikningen mindede ham om 
barndomshjemmet.16

Tidligt i sit liv havde han oplevet at blive udeluk
ket fra basale fællesskaber med andre - først fra mo
rens og bedstefarens hjem på Holmsland og senere 
fra intimiteten med moren. Tilsyneladende vægrede 
han sig senere mod igen at blive forladt. Han blev til
bageholdende over for at erobre det uvelkendte og 
krøb ofte ind i sig selv. Nogle år senere tog han en

15. MO, i, 1923, s. 2O5f.
16. Samme s. 210.
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form for revanche ved at erobre det meste af den 
mundtlige tradition i Jylland; det var i et miljø, som 
han på en anden måde var herre over.

Ægteskab, Frederikkes død 
og de første optegnelser 1866 - 1867

Tang Kristensens senere folkloreinteresse ser ud til at 
have direkte forbindelse med afslutningen på hans 
første, korte ægteskab. Det forudgående bekendtskab 
med hans tilkomne startede i 1862, og initiativet kom 
fra den lidt ældre Frederikke Duedahl (f. 1840), der 
styrede hus for degnen i Humlum ved Lemvig. Hun 
havde hørt, at Tang Kristensen var søn af hendes mor
bror, og ville nu gerne lære fætteren at kende, da hun 
følte sig fremmed på egnen.17 Sådan skrev hun i hvert 
fald. Tre måneder senere var de blevet kærester, og 
derpå fulgte en langstrakt forlovelsestid med intens 
brevveksling, før brylluppet stod i maj 1866. På det 
tidspunkt var Frederikke gravid. Det var dog langtfra 
noget opsigtsvækkende på landet, hvis blot parret var 
forlovet. Kort forinden var Tang Kristensen begyndt 
som lærer og kirkesanger i Gjellerup, og på trods af, 
at Frederikke skrantede noget, oplevede de et par 
gode måneder sammen. Men hun lå ofte til sengs, 
havde åndenød, og velbefindendet blev yderligere 
forværret, da Tang Kristensen i eftersommeren fik be
sked på, at han skulle i militæret som hestepasser.

17. 1929/159JJ. Breve t. F. Duedahl 1862-66,1862.11.30. MO, 1, 
1923, s. 247.
18. MO, i, 1923, s. 247.

19. Det er i kristendommen vigtigt at få et svagt barn døbt 
hurtigt efter fødslen, for at det kan komme i Himlen, hvis det 
dør.
20. MO, 2,1924, s. 23-28. 1929/159LL. ETK: Digte, 1866.

Først skulle fødslen overstås, og den endte på den 
værst tænkelige måde. Begivenheden resulterede iføl
ge ham selv i »den første virkelig store og dybe sorg, 
jeg har oplevet, og som ydermere gav min karakter sit 
tungsindige præg.«18 Tang Kristensen syntes langtfra, 
at befolkningen i sognet var hjælpsom, og en gam
mel, dårlig jordemor tumlede det meste af dagen med 
den gravide kvinde, som hun først ville have til at føde 
siddende. Behandlingen af Frederikke var i Tang Kri
stensens øjne umenneskelig, og til sidst måtte han selv 
hjælpe til sammen med de forsamlede koner, hvad der 
dengang var noget usædvanligt.

Da barnet endelig blev født, var det vanskabt. 
Tang Kristensen tog sig sammen og sørgede for at 
døbe drengen med noget vand i huset, og kort efter 
døde den lille.19 Frederikke var medtaget og kunne 
dårligt få luft. Samtidig med at han græd, fik den 
23-årige unge mand stablet puder op i sengen bag ko
nen og hjalp med at holde hende i en stilling, som 
lettede vejrtrækningen. Der blev sendt bud efter læ
gen, som dog intet kunne udrette, og før han forlod 
hjemmet, udåndede den forpinte kvinde i sin mands 
arme. I Minder og oplevelser beskrev Tang Kristensen 
mange år senere udførligt, hvordan fødslen forløb, og 
hvorledes han bagefter oplevede sig selv som fuld
kommen tilintetgjort; følelser som glæde og håb var 
forsvundet.

Med de to sammenfaldende dødsfald blev den 2. 
november 1866 en skæbnedato for det nære familieliv, 
han længtes så meget efter. Begravelsen huskede han 
intet fra, derimod havde han aftenen før skrevet fem 
ligvers, hvoraf de første lyder:20

Min hustru er død. Jeg sørger så såre, 
fordi hun nu ligger på sorte båre 
og kan ikke smile som før til mig, 
min trøst og min glæde i huset er borte 
og skal nu snart gemmes i jorden sorte, 
o, venner, min sorg er ret smertelig.

Min hustru er død, jeg står ene tilbage, 
af længsel og savn fuldtop må jeg smage, 
før var jeg så munter og glad i mit hjem, 
men nu er der øde, den kærlige stemme 
jeg intet steds hører, der lod mig forglemme 
så tit mine sorger og verden så slem.

I de sidste tre vers forekom desuden Himmerig og 
Guds fortrøstning, men ellers er linierne karakteristi
ske for den digtning, som Tang Kristensen gav sig af 
med, særligt i livets mørke stunder. Formen er tung 
og gammeldags, han selv er stærkt nærværende, og 
indholdet er mørkt.
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Tang Kristensen skrev, som omtalt, at begivenhe
derne den dag blev den første dybfølte sorg, han ople
vede. Flere erfaringer fra barndommen, som senere 
fandt vej til hans notater, fortæller dog en anden hi
storie. Tang Kristensen - og meget af forskningen om 
ham - har sjældent lagt vægt på sådanne anderledes 
sammenhænge med rod tilbage i barneårene. Det var 
som dreng, tre til fem år gammel, at han først opleve
de stor sorg. Som barn havde han dog næppe ord til 
at beskrive sorgen, og som voksen kendte han som de 
fleste i hans tid ikke meget til forbindelser mellem 
sindstilstand og tidligere oplevelser i livet. For efterti
den er det mere indlysende, at Tang Kristensen havde 
oplevet tidlig familiær adskillelse samt tab af tryghed 
og kærlighedsfølelse ved først farens død, dernæst 
den fysiske adskillelse fra moren efter hendes flytning 
til Holmsland og senere morens tilknytning til Schus
ter og loyalitet med stedfaren.

Stødene havde præget ham, så de satte sig spor i 
både hans manddoms notater og i alderdommens 
erindringer. I første omgang holdt han sig nogenlun
de på benene, selv om han som barn fik ondt i maven 
og blev indesluttet. Men der var grænser for, hvad 
han kunne bære, og da Tang Kristensen i begyndel
sen af 20’erne efter et kort samliv oplevede sin unge 
kones og sit lille barns død, kunne han øjensynligt 
ikke klare mere.

Han aftjente ganske vist en måned i militæret, ud
førte ellers sin lærergerning, fik en husbestyrerinde og 
arbejdede nærmest refleksmæssigt sammen med hen
de i skolens landbrug. Men han levede i det næste års 
tid i en form for dvaletilstand, hvor en stor sensitivitet 
over for enhver form for smerte skinner igennem. Det 
kunne være ihjelfrosne høns eller et af hans får, som 
ikke kunne føde. Efter stort besvær fik han i det sidste 
tilfælde frelst fåret, og da det senere blev slagtet, og 
de fik undersøgt indvoldene, stod det Tang Kristen
sen klart, hvor meget dyret måtte have lidt under 
drægtigheden og gennem dets senere sygdom. Han 
skrev et 60 linjer langt digt til fåret, som flere steder er 
en parafrase over hans og Frederikkes eget liv. Der er 
på ingen måde antydning af, at han selv bemærkede 
sammenhængen. De første linjer lød:

Nu er dit liv udstridt, 
du hårdelig har lidt, 
og medynksfuld jeg skued, 
hvordan de smertenstog 
et efter andet drog 
mod dig og livet trued.

Tang Kristensen var fra barnsben bekendt med natu
rens væsen og dyrs liv. Digtet kom dog til at handle 
om hans erfaring med menneskelig smerte over for 
den endelige forening i Guds Himmerige - alt sam
men blot overført på det umælende får. Den eneste 
refleksive ytring han registrerede i perioden, var, at 
han personligt blev mere, og ret strengt, religiøst op
taget, samtidig med at han følte sig hjælpeløs.21

21. MO, 2,1924, s. 30-33.
22. Samme s. 41. 1929/12. Løse optegnelser, I, »En jøde ...«, 
originaloptegnelsen 1867.

Tang Kristensens mor rådede ham til at få sig en 
ny kone, men det var han langtfra parat til. Et par na
boer hjalp ham og pigen med skolens landbrug. Da 
han godt et år efter, i julen 1867, havde forrettet tjene
sten i Gjellerup kirke 1. og 2. juledag, tog han til sin 
mor og stedfar i Brandstrup for at komme lidt bort. 
Han havde ikke mange andre steder at tage hen. Mo
ren kendte til Tang Kristensens nedtrykthed, og for at 
aflede hans tanker fra de triste omstændigheder, op
fordrede hun den sørgmodige søn til at gå over og 
besøge en tidligere husmandskone. Kvinden boede 
nu på aftægt i Søgaard, der lå ved Brandstrup sø på 
den anden side af vejen. Efter at Maren Pedersdatter 
Joster (f. 1778) var begyndt at gå i barndom, havde 
hun fået lyst til at synge ældre viser, som hun kendte 
fra sine unge dage. Moren, Ane Persine, havde selv 
hørt flere af dem.

Tang Kristensen tog papir med for at have no
get at skrive på, og 4. juledag 1867 optegnede han 
først visen »En jøde gik til Hellesland.«22 Det var 
langtfra nogen gammel vise, og kun én af de man
ge, som Maren kunne. Selv om konen lå til sengs, 
blev hun oplivet ved at få besøg, og Tang Kristen
sen fortsatte sit nedskrivningsarbejde dagen efter 
og kom hjem med en hel lille samling af den sang
tradition, som Maren lå inde med. Hurtigt fandt
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Den ikke særligt gamle folkevise »En jøde gik til Hellesland«, der var den første vise, som Tang Kristensen nedskrev efter 
sin første meddeler, Maren Pedersdatter Joster på Søgaard i julen 1867.

c? /?< a
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han dog ud af, at andre visekyndige sang nogle af 
viserne på andre melodier, og at flere mennesker 
kendte til forskellige vers.

Visedokumentation som sorgterapi?

Den unge lærer lagde selv mærke til, at han gik op i 
arbejdet, og da han efter juleferien kom tilbage til 
Gjellerup, begyndte han at opsøge mennesker, som 
også var i stand til at synge gamle viser og til at for
tælle. Ret hurtigt blev det til en fast rutine at tage af 
sted hver dag, når skolen var forbi. Ofte kom han 
først hjem til den ensomme lærerbolig langt efter nor
mal sengetid.

Tang Kristensen opdagede nu, at han nu var ble
vet i stand til at gå op i noget uden for ham selv. Det 
stod tillige klart for den unge lærer, at beskæftigelsen 
med at opsøge fremmede folk og optegne, hvad de 
sang og fortalte, var noget som lå for ham. I en af 
1884-biografierne skrev han, at han kom tilbage til 
Gjellerup og med glæde »greb fat om arbejdet med at 
samle og opskrive.«23 Han oplevede en slags langsom 
genfødsel.

23. MO, 2,1924, s. 4if. 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884b«, 
s. 3.
24. 4. juledag 1892 skrev han »Tilbageblik« som sit 25 års 
jubilæumsnotat, jf. 1929/140. Forarbejder til MO, 1. »Tilbage
blik« [1867-92]; 1922/156. Til Feilberg skrev han fx i 1893: 
»Dagen mindedes af mig selv«, jf. ETK t. Feilberg 1893.01.17. 
Der har i ETK-forskningen hersket lidt tvivl om datoen. 
Sandsynligvis var der tale om den 28. dec. 1867. Se bl.a. 
2004/40. Foreningen Danmarks Folkeminders arkiv, II E: 
Styrelsens forhandlingsprot., Dagbog 1917fr., excerpter s. 15.

25. MO, i, 1923, s. 162.
26.1929/142. Selvbiografier, ETK »1884a«, s. 5.
27. MO, i, 1923, s. 270.
28. Sandsynligvis smurte han noget »tykt på«, som han 
andetsteds formulerede det. Fx i interviewet i HtisogHjem 
1928.06.28, hvor medfødtheden viste sig ved, at han allerede 
som dreng var »draget« af minderne, og at interessen »slog 
ud i lys lue«, da han læste Grundtvigs udgivelse. I et bevaret 
referat (1929/142, Selvbiografier: »ETK fortæller« af 1/9 1892 
(anon.)), af et af ETK’s foredrag om sig selv skulle han have 
sagt, at han allerede i Helstrup havde »ret godt kendskab til

Foruden skæbnedøgnet 2. november blev den 4. 
juledag (28/12) datoen over alle datoer i hans liv, og 
gennem mange år højtideligholdt han selv denne dag. 
Han var klar over, at besøget hos Maren på Søgaard 
blev afgørende for resten af hans tilværelse. Opteg
nelsesarbejdet i juledagene 1867 var starten på hans 
redning ud af mørket og på hans senere professionelle 
samlergerning.24

Utallige gange i Tang Kristensens liv blev folkloristen 
konfronteret med spørgsmålet om, hvordan han kom 

i gang med sit store samlerarbejde. Som et his toristisk 
tænkende menneske reflekterede Tang Kristensen 
over, om han i sin barndom eller ungdom var kommet 
forbi begrebet folkeminder eller folkedigtning, og 
han genfortalte gerne om de få gange, det var tilfæl
det. Men det blev aldrig til meget, og selv om han selv 
i jubilæumssammenhænge og andre store stunder 
hævdede, at folkloretrangen altid havde ligget i ham, 
er det vanskeligt at begrunde hans senere indsats gen
nem de omstændigheder, der lader sig dokumentere 
fra hans ungdom.

Tang Kristensen nævnte i erindringerne, at han 
omkring 12 år gammel nedskrev såkaldte folkegåder 
fra sine skolekammerater, som igen havde dem fra de
res hjem i Brandstrup og omegn. Det blev dog næppe 
til mere end til en dags beskæftigelse.25 I en af sine 
upublicerede selvbiografier skrev han i 1884: »Jeg 
havde hidtil aldrig, end ikke i min barndom, hørt an
dre folkeminder, end de gåder skolebørnene lærte 
mig, og som jeg nøjagtig optegnede. Mit barndoms
hjem var aldeles blottet for den slags, og det var først 
i Gjellerup [efter 1866], at minderne trådte mig lysen
de i møde.«26 Det stemmer meget godt med, at han 
andre gange beskrev stedfarens hjem som uden litte
rær interesse. På Lyngby seminariums bibliotek stif
tede han senere bekendtskab med trebindsværket 
Gamle danske minder ved Svend Grundtvig. Derudover 
havde Tang Kristensen ingen erfaring med folklore el
ler folkloristik.27 Som årene gik, gav han af og til en 
mere sammenhængende og intens fremstilling af dis
se spredte begivenheder, så de passede bedre med 
hans 1928-udtalelse til en journalist om, at interessen 
for minderne var direkte »medfødt.«28
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De intellektuelle i Tang Kristensens omgangs
kreds var aldrig i tvivl om, hvorfor han var begyndt på 
sit folkemindearbejde. Svend Grundtvig og senere 
Hans Ellekilde og andre på hans tid var overbeviste 
om, at Tang Kristensens indsats skulle tolkes natio
nalt, og at han var drevet af sin fædrelandskærlig
hed.* 29 Tang Kristensen var en fædrelandskærlig 
mand, omend han kun sjældent omtalte folkeminder
ne i den forbindelse. Det nærmeste, man kommer en 
sådan kobling, er nogle høflige bemærkninger i breve 
fra hans unge år til Svend Grundtvig om deres indsats 
som led i folkeåndens tjeneste og helt almene udsagn 
i selvbiografierne om at have gjort en indsats for sit 
land.30 Den nationale forklaring var dog den, som fik 
blivende plads i offentligheden. Særligt i årene efter 
genforeningen i 1920 ville det sandsynligvis have væ
ret anset for en uartighed at hævde noget andet.

vore folkeviser«, at han på seminariet havde gennemgået 
Grundtvigs Gamle danske minder og endda også Abrahamson, 
Nyerup og Rahbeks udvalg af viser (s. 4). Disse udtalelser 
kan ikke bekræftes og stemmer dårligt med de fleste andre 
udsagn.
29. Denne position er præsenteret i begyndelsen af kap. 1.
30. Hvis ETK virkelig skulle udtrykke noget om mindernes 
vigtighed, var det ønsket om, at de kunne få en opdragende 
og kulturpolitisk betydning, som han primært understregede. 
Dernæst kom deres videnskabelige værdi. Det nationale talte 
han stort set aldrig om i den forbindelse.
31. Om plausibilitet og sandsynlighed i forklaring se Johann
G. Droysen: Historik, 1977. Se omtale i P.O. Christiansen:
»Forståelsen af det anderledes«, HistoriskTidsskrift, 1/2001, s. 
130, n. 44. Se også Börje Hanssens argumentation mod
kausaltænkning i humaniora og samfundsfag i forhold til
analyse af sociale sammenhænge. Hanssen: »Metodiske

Det er dog næppe hensigtsmæssigt at spørge efter 
motivet for, at Tang Kristensen gik i gang med sin 
samlergerning, hvis svaret blot får karakter af et po
stulat. Problemet består i, at en personlig og kom
pleks handling gennem et sådant spørgsmål reduce
res til en enkel årsagsbeslutning. Min behandling af 
emnet sigter ikke mod at rejse spørgsmålet om, hvorfor 
Tang Kristensen gjorde som han gjorde, for så kom
mer svaret til at begynde med etfordi. Har sagen med 
mennesker at gøre, er det klogere at søge efter plausi
ble sammenhænge.31 Det vil sige at pege på omstæn

digheder, hvor der kan vises forbindelse mellem hans 
begyndende feltindsamling og andre omstændighe
der i hans liv. Her spørges der primært om sammen
hæng mellem konkrete sekvenser i livet, og ikke om 
det ene kan tænkes at forårsage det andet.

I sine mere offentlige fremstillinger og interviews 
understregede Tang Kristensen aldrig selv nogen rela
tion mellem sorgperioden efter Frederikkes og bar
nets død og hans efterfølgende indsamlingsarbejde 
med anledning i julebesøget i Søgaard. Men i flere af 
de utrykte selvbiografier fremstår forbindelsen ret ty
deligt gennem hans emnevalg og formuleringer, i sær
deleshed i 25-års-mindenotatet og gennem beskrivel
sen i Minder og oplevelser. Ser man kritisk på, hvad Tang 
Kristensen selv skrev om disse begivenheder, lagde 
han delvis op til den tolkning, som jeg her præsente
rer.

Forløbet handler om, at han slap op i lyset igen. 
Livet åbnede sig langsomt, omend på en anden måde 
end tidligere. Og vægten blev flyttet fra drømmen om 
familielivet til arbejdet med folkloren. En enkelt gang 
kom han i sine egne biografiske skriverier tæt på for
bindelsen mellem tabet af sin nystartede familie og 
det begyndende indsamlingsarbejde: »Jeg hjemførte 
min brud samme forår, som jeg kom til Gjellerup, 
men hun døde om efteråret, og i min ensomhed var 
det, ligesom Vorherre ville give mig adspredelse med 
folkemindernes indsamling. Om dagen holdt jeg sko
le, og om aftenen gik jeg ud på jagt,«32 skrev han i 
1884. Kun én forsker fra hans sene netværk har be
mærket forbindelsen.33 Det var filologen Marius Kri
stensen fra Askov, og det skete meget diskret i et par 
linjer i det vers, han skrev i 1923 til Tang Kristensens 
æresbog. Ved 85-års-festen uddybede han tilsynela
dende emnet ved at tage udgangspunkt i fødselarens 
for længst afdøde mor i den obligate tale for damer
ne.34 *

synspunkter på studiet af lokalsamfund«, Det danske historiker- 
mødeiggs. Kbh. 1975, s. 105fr.; samme: »Kulturens permanens 
och förändring«, Nord-Nytt, 2-4/1973, s. 37.
32.1929/142. Selvbiografier, ETK »1884b«, s. 3.
33. Jeg ser her bort fra Joan Rockwell’s mange påstande i 
hendes EvaldTangKristensen. Aalborg 1982, s. 102.
34. De to første linier lyder: »I sorgens tid, i ensomhedens
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Tang Kristensens sørgmodighed og den nærmest 
mekaniske måde at komme gennem dagene på varede 
fra november 1866 til omkring begyndelsen af 1868.1 
de næste par år udfoldede han til gengæld en vold
som energi i de fleste af døgnets timer, enten med un
dervisningen, arbejdet på skolelodden eller i indsam
lingen ude blandt informanterne i omegnen. Nogle 
gange var hans aktivitet så intens, at man skulle tro, at 
det gjaldt livet. Og det gjorde det måske også.

Under alle omstændigheder gik tilværelsen efter 
Søgaard-besøget ind i en ny fase. Tang Kristensens 
beskæftigelse med folklore og kulturhistorie fortsatte 
uden afbrydelser livet ud, og i forbindelse med senere 
tilbagefald og enkelte livskriser brugte han arbejdet 
og ensomheden ude på turene som medicin til at kom
me videre og holde det sorte i ave. Mange år efter 
hans død udtalte sønnen Frode, at faren var en van
drernatur, som var bedst til mode, når han var ude, og 
Tang Kristensen havde desuden selv udtalt, at han 
følte sig bedst tilpas, når han gik over en stor hede.35 
Dér rakte han ud efter noget andet, og derude kunne 
han tilsyneladende undslippe hverdagen.

36. Thomas Söderqvist diskuterer i Hvilken kampfor at undslippe. 
Kbh. 1998 s. 64E et lignende forhold med hensyn til N. Hjerne 
og hans forældre.
37. 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884a«, s. 6.

Generelt bør man være forsigtig med for psykolo
giske fortolkninger af selv veldokumenterede histori
ske situationer, men det kan også lede til blindhed at 
vige tilbage for enhver form for ræsonnementer i den 
retning. Tang Kristensens egen dvælen ved adskillel
sen fra først sin biologiske far, dernæst hans placering 
hos slægtninge fjernt fra moren, efterfulgt af gode 
stunder i hjemmet, derpå morens afvisning og til sidst 
sin første kones og barns skæbne viser, hvor betyd
ningsfulde disse begivenheder var for ham. Det er vel
kendt, at den form for oplevelser kan føre nogle men
nesker ud i selvødelæggelse, og at de hos andre, som 
kommer igennem den første sorg, kan resultere i krea-

nød,/kom visen til dig, rakte dig sin hånd;«,jf. Hans Ellekilde 
(red.): EvaldTang Kristensensaresbog. Kbh. 1923, s. 4. Talen for 
damerne var et pålæg fra festkomiteen og blev flygtigt nævnt i 
Viborg Stifts Folkeblad, 1928.01.25 (udklip i 1929/137. Biog.). H. El
lekilde refererede senere begge hændelser i sine omtaler af 
ETK, men tilsyneladende uden at opdage eller bemærke 
forskellen til hans egen, stærkt nationale tolkning.
35. Frode TK. i interview, Vejle Amts Folkeblad, 1975.12.19; 
1929/142. Selvbiografier, ETK »1884b«, s. 6. 

tivitet.36 Det er tilsyneladende, hvad der skete for 
Tang Kristensen. Som han selv udtrykte det 25 år se
nere:

De nærmeste følgende vintre ... gik jeg efter endt sko
letid ved aftenens frembrud, og når vejret nogenlunde 
tillod det, hen til mine kilder og kom sjældent hjem før 
kl. i om natten. Jeg frøs som en hund, men agtede ikke 
derpå. Jeg vadede gennem de oversvømmede enge og 
vandrede over de uvejsomme heder, mangen gang med 
livsfare, men kom dog stadig godt derfra.37

Det noget depressive hos Tang Kristensen gik tilsyne
ladende over i den næsten maniske samleriver, som 
mange i samtiden iagttog, og som hans arkiv vidner 
om. Fra ungdomstiden og næsten livet ud har man 
indtryk af, at den voldsomme feltudfoldelse tjente 
som en slags modværge mod dystre tanker.

Opdagelsen af, at han egner sig. Stræben 
efter synlighed

I 1868 optegnede Tang Kristensen i stadig større af
stande omkring Gjellerup og forsøgte ellers at lære 
forholdene i det nye sogn at kende. Uden at vide af 
det, blev han som lærer involveret i de aktuelle stri
digheder mellem den stadig stærkere mission på Her- 
ning-egnen, ældre folketradition og enkelte grundt
vigsk påvirkede personer. Sognets ledende folk var 
langtfra imponerede over hans interesse for den gam
le folklore. Nogle fordømte arbejdet på grund af det 
gamle stofs ukristelige præg, og andre af sognebør
nene syntes, at det var en uværdig beskæftigelse for 
degnen at have sin gang i de ofte usle beboelser, som 
Tang Kristensen opsøgte. De så ham gå forbi flere af 
sognets store gårde for at søge ind hos ofte mindre 
velanskrevne folk. Indsamleren lærte dog hurtigt, 
hvem der var i stand til at fortælle ham noget, og det 
var de mennesker han besøgte, ofte igen og igen.

Som begyndende feltarbejder måtte han desuden 
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lære sig at overkomme kulturmøder af forskellig 
slags. Det gjaldt langtfra kun de religiøse modsætnin
ger, hvor han forsøgte at forstå begge parter, omend 
han selv mest hældede til det grundtvigske. Hvad an
gik menighedens måde at synge salmer på, blev han 
selv direkte involveret, da folk nægtede at rette sig ef
ter ham som ny kirkesanger og vedblev at synge efter 
Kingos salmebog fra 1699 og på deres egen, nærmest 
eksotiske måde. Tang Kristensen løste problemet ved 
selv at lære sig de lokale melodier af gamle koner, og 
sang så efterfølgende på samme måde i kirken. Han 
kunne dog ikke lade være med at grave i problemet, 
hvad også fik konsekvenser for hans senere syn på den 
korrekte forståelse af befolkningens visesang.

Tang Kristensen havde i forberedelsen til sin eksa
men i kirkesang stiftet bekendtskab med professor og 
komponist A.P. Berggreens koralmelodier og senere 
også med Berggreens Folkesange og melodier. Tang Kri
stensen bemærkede, at stavelsesinddelingen hos 
Berggreen sjældent passede med, hvordan folk reelt 
sang viserne, selv om tekst og melodi ifølge Berggreen 
skulle være gengivet, som de lød i folkemunde. Tang 
Kristensen optegnede nøje menighedens syngemåde 
og stavelsesdeling og sammenlignede med Berggreen. 
Han fandt flere fællestræk i syngemåden mellem viser 
og salmer, og gennem studiet af befolkningens vise
sang forstod han bedre deres orddeling i salmerne.

Tang Kristensen var generelt en autoritetstro na
tur. Han måtte dog konstatere, at jo mere fortrolig 
han blev med de gamles sang i sognet, des mere tviv
lede han på, at Berggreens former var korrekte. Han 
lærte, at det var muligt at sige selv den største autori
tet på området imod gennem studier af virkeligheden, 
og at denne virkelighed, alt andet lige, måtte have for
rang for »forud lavede teorier«, som han udtrykte 
det?8 Erfaringen blev retningsgivende for hele Tang 
Kristensens videre folkloristiske virke, baseret på eget 
feltarbejde og forståelse af det lokale sprog. Få år se
nere kom han i tvist med Berggreen personligt, da 

38. MO, 2,1924, s. 43fr. Berggreen var en anerkendt autoritet i 
tiden, og kritikken af ham fremkom først virkelig efter hans 
død. I sin Folkesange ogmelodier, 1,1842 taler han i forordet s. II 
om lovene for harmonierne.

39. Tang Kristensen var i mange år i bekneb for de ofte 
kostbare fagbøger. Der eksisterede dengang intet offentligt 
bibliotekssystem som i dag, og de gode lejebiblioteker fandtes 
kun i de (større) købstæder. Gennem årene opbyggede han dog 
selv en stor bogsamling, bl.a. gennem antikvariske køb i Kbh.
40. 1929/142. Selvbiografier, ETK »1884b«, s. 3.
41. Jf. bibliografi i Johs. ETK: Evald Tang Kristensen 1843-1343. 
Kbh. 1943, s. 104.
42. MO, 2,1924, s. 52k 66. Titlen på første hefte swjydske 
Folkeviser, Toner, Sagn ogÆventyr, 1868. Publikationen er i dag 
meget sjælden.

denne rejste tvivl om korrektheden i folkloristens 
egen gengivelse af folkevisemelodier i hans første 
større bogmanuskript.

Allerede i de første fire måneder af 1868 havde 
Tang Kristensen fået så mange optegnelser samlet 
sammen, at han kunne gøre et udvalg af dem. Manu
skriptet sendte han først til kapellan Christen F. Borch 
i Øster Veiling, som i flere år havde støttet med råd og 
boglån, og som tillige havde viet ham og Frederikke. 
Borch havde for øvrigt også lånt ham Berggreens bog 
om folkemelodierne.38 39 Kapellanen anbefalede Tang 
Kristensen at sende sine fund til Svend Grundtvig 
(1824-83), der var kendt som en stor samler af folk
lore. Men på det tidspunkt undlod Tang Kristensen 
at følge rådet. »Jeg lagde planer og begyndte straks at 
tænke på udgivelse ...«, skrev han senere.40 41 Det krib
lede i ham for at få sine ting ud og se sit navn på en 
rigtig publikation. Han havde dog allerede i foråret 
1868 fået trykt nogle mindre artikler i den lille Herning 
Avis:'1

På det tidspunkt eksisterede der allerede flere hun
drede indsamlere, som optegnede og indsendte viser 
og eventyr til Grundtvig. Det var åbenbart, at Tang 
Kristensen langtfra så sig selv som endnu en med
hjælper i flokken, der ellers talte mange kvalificerede 
mennesker. Den fagligt set noget grønne indsamler 
ville selv, og gennem råd fra boghandler og postme
ster Theill i Herning kom han i kontakt med et tryk
keri i hovedstaden. Allerede få måneder efter lå et lille 
hefte på omkring 40 sider med viser, toner, sagn og 
eventyr i kommission i Herning.42 Skriftet sendte han 
blandt andre til Svend Grundtvig, og før året var 
omme, lykkedes det ham at få endnu et hefte ud. Bog-
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Tang Kristensen omkring 30 år gammel, da han giftede 
sig anden gang - med Grete - og begyndte sine længere 
indsamlingsrejser. Som altid havde han et fast udtryk i 
blikket. Ofte lod han skægget vokse viltert, for sådan 
syntes landsbylærere på den tid, at de skulle se ud.

Svend Grundtvig var igangsætteren af den systematiske 
indsamling af folklore i Danmark. Men han brød sig ikke 
meget om almuen eller lugten i bondestuerne og havde i 
høj grad brug for en mand med Tang Kristensens 
kvalifikationer. Portrætmedaljon af billedhugger Vilhelm 
Bissen, udført 1884 som forlæg til gravmonument.

handleren solgte tre eksemplarer, og Tang Kristensen 
indså, at han aldrig kunne gøre sig håb om at komme 
i kontakt med det københavnske bogmarked på den 
måde. Og i det lange løb havde han ikke råd til selv at 
forelægge sine skrifter.

Det er ikke for meget sagt, at de to små publikatio
ner blev en fiasko. Uanset det eventuelle videre for
mål, var hefterne tydeligvis en form for selvrealisering 
for den unge mand, som blot et år tidligere havde haft 
svært ved overhovedet at finde mening i tilværelsen. 
Nu havde han skabt et håndgribeligt bevis på, at han 
egnede sig til noget, selv om folk i Herning og omegn 
havde vanskeligt ved at se, hvilken vej han havde 
tænkt at slå ind på med sit samleri.

Præstationen var et forvarsel om den personlige 
publicerings- og udgiverpraksis, han med iver gav sig 
hen til resten af sit liv. For et menneske, der ikke er del 
af et litterært miljø, er udgivelse af sig selv i bogform 
som regel både en overvindelse og en sejr. Bare rent 
teknisk at finde ud af, hvordan man gør, kan være van
skeligt. Forfatteren oplever, hvordan han på en måde 

er blevet »noget andet« end tidligere, gennem det 
han har skabt, og som der nu håndgribeligt kan peges 
på - i forhold til alle andre, som ikke har gjort det 
samme. Derved indskriver individet sig i en mere eller 
mindre tydelig kappestrid om anerkendelse i en faglig 
og social sammenhæng, som personen indgår i eller 
gerne vil tilhøre. I forhold til det hidtidige virke inde
holder præstationen et frigørende moment, som i 
1868 må have været tydeligt for Tang Kristensen og 
sandsynligvis har været mere markant end de mange 
gange, han senere publicerede noget.43 De to små hef
ter blev dog først langt senere til samlerobjekter og 
findes i dag sjældent i offentlige samlinger.

43. Denne opfattelse af, hvordan mennesket kommer til sig 
selv i en allerede givet kulturel og historisk verden, hvor dets 
egen historiske handling er dets eksistens, bygger på den 
franske filosof Alexandre Kojéve. Jf. hans: Introduction to the 
ReadingofHegel. Ithaca [USA] 1980. Se senere kap. 12, del to.

I situationen kontaktede Tang Kristensen et kø
benhavnsk forlag og spurgte, om det ville overtage
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udgivelsen. Forlæggeren turde dog langtfra binde an 
med opgaven og anbefalede, at han rettede henven
delse til Grundtvig. Først da - i februar 1869 - skrev 
Tang Kristensen endelig til landets ubetingede første
mand inden for emnet og klagede sin nød. Brevet til 
Grundtvig vidner om megen eftertænksomhed. Det 
er høfligt, omend ligefremt og langtfra uden selvfø
lelse. Han starter med en lille gave i form af et eksem
plar af sit seneste hefte og skriver, at han yderligere vil 

overlade Grundtvig nogle viser, som kun foreligger i 
håndskrift. Derpå fortæller han, at nogle af viserne i 
andre former findes i Peder Syvs samling, og demon
strerer dermed en vis faglig orientering.44 Dernæst 
nævner han et par af begyndelserne på de viser, som

44. Peder Syv (1631-1702) udgav 1695 Anders S. Vedels Et 
hundrede udvalgte danske viser [1591] i udvidet udgave, en 
udgivelse som fik meget stor udbredelse.
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Gjellerup landsby (A) og Tang Kristensens skoler i henholdsvis Lund (B) og Busk (C) på kort fra 1873. Længst mod vest 
Herning, som endnu ikke syner af meget, men som i de kommende år udviklede sig voldsomt. (Kort- og matrikelstyrelsen 
(KMS): Grafik ved J. Christensen).

han er villig til at fremsende, og omtaler en passant, at 
han yderligere har samlet over 100 melodier, som han 
dog næppe regner med har interesse. Han vil imidler
tid gerne udgive dem, og nævner, at et forlag ikke tør 
overtage projektet. Da han langtfra selv har penge til 
at løfte opgaven henvender han sig nu til Grundtvig 
for at spørge, om denne kan give ham et godt råd.45

45. Dette og de følgende refererede breve mellem ETK og S.

Tang Kristensen optrådte som en lystfisker, der 
satte madding på krogen: Han fortalte først og frem
mest om alt det, han havde derhjemme, men undlod 
at medsende, og som han vidste, at Grundtvig gerne 
ville have kendskab til. Han lokkede med sit stof og 
sin interesse og bad tilsyneladende troskyldigt om et

61
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råd i en tone uden større servilitet. Det er åbenbart, at 
han ikke søgte plads som meddeler for den køben
havnske samler og udgiver.

Svend Grundtvig og gennembruddet i 1871

Brevet fik større konsekvenser, end han kunne drømme 
om. Det satte Grundtvig i umiddelbar aktivitet, hvad 
der sjældent forekom, og allerede et par uger efter 
sendte den travle forsker et seks siders langt svar. Først 
mente Grundtvig, at Tang Kristensen ved sin gravning 
havde fundet en guldgrube, og vendingerne kunne 
næsten forstås bogstaveligt, når han senere opfordrede 
Tang Kristensen til at udnytte fundene optimalt. 
Grundtvig var overrasket over at se de viseformer, der 
blev vist i hefterne fra Hammerum herred, hvorfra han 
nok besad nogle eventyr, men ingen viser. Han mente, 
at Tang Kristensen havde godt greb om tingene samt 
en god iagttagelsesevne, og spurgte til hvad han kend
te af faglitteratur. Men hvad med det gode råd?

Grundtvig oplyste den endnu for ham ukendte op
tegner om, at han allerede havde indgivet et skriftligt 
forslag til Samfundet til den danske Litteraturs Frem
me - hvor han var bestyrelsesmedlem. Henstillingen 
gik ud på, at Samfundet skulle tage sig af Tang Kri
stensens arbejde, da det gav håb om et rigt udbytte. 
Han mente at kunne sige, at der eventuelt kunne blive 
tale om en form for understøttelse, hvad betød, at in
stitutionen i princippet accepterede Tang Kristensens 
publikationsplaner. Man ville dog gerne stifte be
kendtskab med hele den utrykte samling og bad der
for om at få optegnelserne oversendt til gennemsyn. 
Der var allerede nedsat et udvalg til sagens fremme, 
bestående af redaktør Carl Ploug, kandidat Meir 
Goldschmidt og Grundtvig selv. Så tilføjede han et 
par ord om et emne, som i de kommende 14 år skulle 
komme til at volde problemer: »Jeg tør da vistnok 
vente, at hvad der ikke medtages [af stof i en eventuel 
kommende udgave] vil blive overladt mig til indlem
melse i mine omfattende samlinger, der engang ville 
gå over i offentligt eje.«46 Endelig ville Grundtvig 
gerne vide lidt om den fremmede samler. Hvad be 47. S. Grundtvig var frivillig i de slesvigske krige og fortsatte 

som kaptajn af reserven.
48.1929/144 I. S. Grundtvig t. ETK 1869.06.20, s. 1.

stilte han, var han ung eller gammel, og hvordan var 
han overhovedet kommet i gang med at interessere 
sig for folklore? Til sidst skrev Grundtvig sit navn og 
adresse, begyndende med »Kaptajn, docent S. 
Grundtvig, R. af D.« Det var på det tidspunkt den 
korrekte og almindelige titulering.47

Tang Kristensen læste uden tvivl svaret mange 
gange. Han havde sendt et nødråb af sted til en viden
skabsmand i hovedstaden, som var helt ukendt for 
ham, tilmed en mand, som undlod at reagere, da han 
tidligere fremsendte sit første lille hefte. Nu sad lands
bylæreren fra heden med et brev i hånden, hvor han 
fik ubetinget ros, og hvor han tilmed blev lovet øko
nomisk støtte fra et lærd selskab til at kunne realisere 
sine planer. Der var endda nedsat et udvalg til at frem
me sagen. Det må have virket som et ridderslag; i hø
jere grad tildelt ud fra selskabets fremtidige forvent
ninger til ham end for hans præstationer.

Grundtvig havde da omkring 300 meddelere rundt 
om i landet og besad landets største indsigt i den form 
for indsamling. Alligevel gjorde Tang Kristensens 
henvendelse et særligt indtryk. Grundtvig må have 
været i stand til at spore nogle kvaliteter, som han tur
de anbefale at støtte, selv om han ingen kendskab 
havde til den unge mand ud over hans to hefter og ene 
brev. Vurderingen var rigtig, og udbyttet blev større, 
end nogen havde forventet. I et senere brev skrev 
Grundtvig, at »jeg [har] dog ikke fra noget andet sted 
set så mange sjældne viser og fundet den gamle form 
og stil gennemgående så vel bevaret.«48 Det var dét, 
han var ude efter, og han havde sandsynligvis aldrig 
før stødt på en mand, der både kunne spore og gengi
ve den slags stof, så godt som Tang Kristensen.

Grundtvig så uden tvivl den ivrige og talentfulde 
mand som et redskab i sit personlige projekt. Men 
han var tillige generøs over for den unge samler. På 
et spinkelt grundlag gik han ind på Tang Kristensens 
publiceringsplaner, og med baggrund i lærerens sta
dig beherskede lærdom og fritidsindsamling var Litte
ratursamfundets beslutning noget af et eksperiment.

46.1929/1441. S. Grundtvig t. ETK 1869.03.03, s. 5. 
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Tang Kristensen takkede pænt for det imødekom
mende svar og undskyldte, at han blot havde tituleret 
Grundtvig med hr. docent. Han havde haft en anelse 
om, at Grundtvig var »noget mere« uden dog at vide 
hvad, og derfor havde han hellere skrevet for lidt end 
for meget. Det var en karakteristisk bemærkning, og 
sandsynligvis indså afsenderen næppe, at formulerin
gen ikke var specielt beleven. Tang Kristensen med
sendte det meste af sine samlinger af stof og fortalte, 
hvilken litteratur han kendte til, samt hvad han ikke 
havde læst, og som ej heller kunne fås i Herning, selv 
om han havde haft råd. På Grundtvigs forespørgsel 
fortalte han, at »ingen udvortes omstændigheder har 
bevæget mig til at samle på gamle minder, tværtimod 
står jeg i så henseende ganske ene her på egnen.« Det 
var alene hans egen lyst, som drev værket. Det natio
nale blev ikke nævnt, ej heller den sørgmodige enke
mands besøg i Søgaard hos gamle Maren. Derimod 
berettede han lidt om sin teknik med at lokke folk til at 
fortælle eller synge og problemerne med missionen, 
som prøvede at dæmpe hans aktiviteter. Den største 
hindring for indsamlingen var imidlertid, at han hav
de begrænset tid på grund af skolearbejdet og den 
lange vej til de to skoler, han betjente i Lund og Busk.49

49. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1869.03.12.
50. Samme 1869.03.19. Et år senere, i brev af 1870.03.02, skrev 
han, at han godt ville overlade Grundtvig de eventyr, som ikke 
blev trykt. Grundtvig havde forinden endnu engang spurgt til 
sagen.

51. 1929/144 I. S. Grundtvig t. ETK 1869.05.05.
52. Dette var tidligere et stort spørgsmål, og har været det op 
til i dag, hvor ældre skrifter får kanonisk status, fx også de 

Ét punkt undlod Tang Kristensen i første omgang 
at besvare. Men i sit andet brev, hvor han en uge se
nere sendte både mere og nyt materiale, blev han nødt 
til at berøre ophavsretten til stoffet. Tang Kristensen 
udtrykte sig således:

Jeg overlader Dem nu fri rådighed over mine samlin
ger, håbende og stolende fuldkommen på, at De på 
bedste måde vil anvende dem således, at jeg i stedet for 
tab og ærgrelse kan få glæde af det, hvorpå jeg har an
vendt så mange timer. De har min tillid og fortjener 
min tak...50

I realiteten svarede han langtfra på spørgsmålet om 
indlemmelse af det overskydende stof i Grundtvigs 

samling, og formulerede sig bredere, hvad imidlertid 
kunne misforstås. Tang Kristensen var tydeligvis 
klemt. På den ene side ville det være uklædeligt at op
træde restriktivt over for et menneske, der som Grundt
vig var beredt til at hjælpe ham. På den anden side var 
han som altid angst for at miste noget, selv om det blot 
drejede sig om afskrifter af noget stof, som måske kun
ne bruges af andre og uden for hans kontrol.

Endelig i maj måned kunne Grundtvig give ham 
underhåndsmeddelelse om, at Litteratursamfundet 
ville yde ham publikationsstøtte på op til 250 rigsdaler, 
alt efter bogens størrelse. I korrigeret form kunne stof
fet fra hans to hefter indgå i publikationen, som ellers 
skulle baseres på et udvalg af hans øvrige materiale, 
eventuelt suppleret med andet stof. Grundtvig havde 
allerede lavet et udkast til titelblad. Af distributions
mæssige grunde skulle bogen udkomme i hovedstaden 
og ikke i »en afkrog af landet.«51 De næste par år hen
løb i et nært samarbejde mellem skolelæreren og do
centen. Et arbejde, der formelt bestod i Grundtvigs 
rolle som Litteratursamfundets tilsynsførende, og reelt 
i hans oplæring af Tang Kristensen i videnskabelig me
todik samt folkloristisk bogproduktion. Tang Kristen
sen fik tilfredsstillet sin videnstørst og viste evne til 
hele tiden at skaffe ukendt og bedre eksempelmateria
le, ofte langt ud over den konkrete publikations ræk
kevidde. Grundtvig tilbød endvidere at læse en sidste 
korrektur på manuskriptet og skrive et efterskrift om 
visernes historie og internationale udbredelse.

Både mængden af viser, sagn og eventyr voksede 
til langt mere, end hvad der kunne rummes i ét bind. 
Stort og småt blev drøftet. Både fortolkning, opteg
nelsesteknik, typologi, lydskrift og tale- versus skrift
sprog. Et gentagende tema var, hvordan flere visers 
og eventyrs saftige formuleringer skulle håndteres. 
Nogle gange kviede Tang Kristensen sig ved at sende 
de mest sjofle udtryk til København. Af faglige grun
de ønskede Grundtvig dog at få de »skidne ord« op
tegnet, omend han langtfra mente, at de kunne pub
liceres.52 Først og fremmest diskuterede de to 
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udgivere hver enkelt vises rette sproglige form. Hvad 
havde meddelerne egentlig sunget, hvordan havde 
Tang Kristensen tolket det, og hvilke gamle ord pas
sede sprogligt, rytmisk og meningsmæssigt? Idealet 
var for Grundtvig at komme så tæt på, hvordan det 
virkeligt havde lydt, og derfor skrev han fx til Tang 
Kristensen om et ord i et vers: »Svar på spørgsmålet: 
Er syr, syde eller sy-er, sved folkets udtale?«53 Det 
blev et langstrakt arbejde, og samtidig havde læreren 
såning, høst og røgt at passe. »Den ene dag leen i 
hånd, den anden dag pennen,« som han skrev i et af 
de mange breve.«54

islandske sagaer. ETK hørte hele sit liv til dem, der mente, at 
viser og historier skulle gengives i folks egen sprogdragt (da 
dette var redeligst, og også fordi at uhøviske ord hørte det 
jyske almueliv til og ikke på landet blev tillagt noget negativt), 
men i 1870’erne ville sådan litteratur overhovedet ikke kunne 
sælges i København.
53. 1929/144 I. S. Grundtvig t. ETK 1870.03.28.
54. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1869.08.13.

55. Berggreens brev citeret i 1929/144E S. Grundtvig t. ETK, 
1869.06.20. Berggreen bedømte generelt folkemelodier ud fra 
sit (harmoniske) dur-mol tonalt baserede system.

I begyndelsen af 1871 arbejdede Tang Kristensen 
med bogens introduktion og Grundtvig med sit udfør
lige efterskrift, og i slutningen af året var udgivelsen 
på gaden. fy dskefolkeviserogtonersamlede affolkemunde blev 
samtidig lanceret som det første bind af serien, Jyske 
Folkeminder, hvori Tang Kristensen i årene fra 1871 til 
1897 udsendte 13 bind. Halvdelen af eksempelmateria
let ifydskefolkeviservax ukendt i levende tradition, og en 
tiendedel var helt nyt stof, som ingen i Danmark vidste 
eksisterede, endda reddet som det sandsynligvis sidste 
i aktiv brug. Bogen var en bearbejdet materialeudgi
velse, forsynet med 30 tætskrevne siders indledning 
om folketraditionen i Jylland, om optegnelsesforhol
dene i felten og informanterne samt realkommentarer 
til de enkelte viser og melodier. Grundtvigs efterskrift 
var på godt 20 kompakte sider.

Skønt Grundtvig under arbejdet var blevet ud
nævnt til professor og med baggrund i sin autoritet 
promoverede udgivelsen, solgte værket dårligt. Men 
Tang Kristensen erhvervede sig med udgivelsen en 
faglig position. Bogen var trykt billigt, selv om den 
præsenterede sig som en sober, almen publikation 
med et godt videnskabeligt apparat, som blev hilst 
velkommen i fagkredse.

Nu har imidlertid den ene mand, skolelærer E. I. Kri
stensen i Gellerup, i løbet af tre Ar, pA et ganske lille oin- 
rAde, fortrinsvis i et enkelt sogn, fundet og optegnet ikke mindre
end 150 forskellige gamle viser, og af dem er der ikke mindre
end 75, soin ellers ikke erc forefundne i nutidens danske tra-
diljon, og 14 viser, som ellers aldrig ere fundne i Danmark.
Mange af de 150 viser har hr. Kristensen derhos forefundet i 
indbyrdes afvigende former, af hvilke enhver har selvstændigt 
værd. Det er herved kommet for dagen, at netop denne egn 
af Jylland, efter all hvad hidtil vides, mA være den, der i störst 
omfang har bevaret den gamle viseskal i mundtligt minde. Her
til kommer endnu, al den af hr. Kristensen pA den nævnte plet 
fundne overlevering i det hele og store er renere og æglere 
end i nogen anden egn af Danmark; sA del mA til visse er
kendes for el stort og betydningsfuldt fund, en vigtig berigelse 
for Danmarks gamle natjonal-lilleratur, som herved er vunden. 
Det er et sandt gammeldansk Herkulaneum, som denne bogs 
flittige og omhyggelige samler har været saa heldig al bringe 
for lyset, og del i det yderste øjeblik, da skatten truede med 
ellers uigenkaldelig at synke i jorden med de gamle fattige 
mennesker, der sidst have haft den i gæmme.

Allerede på tidspunktet for udgivelsen af sin første, større 
publikation havde Tang Kristensen indsamlingsmæssig 
overhalet samtlige andre optegnere, og kvaliteten af 
stoffet var tilmed høj. I sit efterskrift til Tang Kristensens 
bog fra 1871 gav Svend Grundtvig ham en sjældent 
uforbeholden ros.

I starten af projektet opstod der som nævnt en 
krise i samarbejdet. Grundtvig havde bedt professor 
A.P. Berggreen gennemse melodierne til de op tegne
de viser, og denne stillede sig tvivlende over for man
ge af dem. Berggreen (1801-80) mente, at de fleste var 
»ubetydelige«, og at Tang Kristensen langtfra havde 
registreret dem korrekt. Professoren tilbød eventuelt 
at rette og forbedre nogle af melodierne, hvis det hav
de interesse.55 Tang Kristensen besad selv kun en ele
mentær musikuddannelse, og Grundtvig kunne ikke 
noder. Da Berggreen var Danmarks kyndigste på om
rådet og ønskede mange - og helst alle - melodier i 
publikationen udeladt, var Grundtvig tilbøjelig til at 
lytte til hans råd. Men Tang Kristensen blev bitter 
over at møde den form for uvilje, for ikke at sige rin
geagt, som han selv udtrykte det. Af hans optegnelser 
fremgik, at de gamle på egnen hverken sang fast eller 
noderigtigt, og den syngemåde mente Tang Kristen
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sen, at de havde lært af forældre og bedsteforældre. 
Det burde respekteres?6 Berggreen undlod i hans 
øjne at se historisk på forholdet, og hans lydmæssige 
æstetik kunne aldrig være et kriterium for ægthed. 
Tang Kristensen medgik gerne, at han hist og her 
kunne have taget fejl af nogle noder, omend han fast
holdt, at folk sang på den måde, som var anført. Over 
for Grundtvig truede han med, at han nemt kunne 
miste interessen for på ny at gå ud på optegnelsesrej
se. Og hvis melodierne blev udeladt, fordi de ikke du
ede, kunne det være, at han slet ikke ville lade viserne 
offentliggøre.56 57

56. Senere forskning har her taget ETK’s parti over for 
Berggreen. Laub fremhævede 30 år senere, at toner til 
folkeviser burde sættet op for hvert enkelt vers, og derefter 
kunne man eventuelt fatte den grundmelodi, der lå bagved. 
Thomas Laub: »Vore folkevise-melodier og deres fornyelse«, 
Danske Studier, 1904, s. 195.
57. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1869.06.26. s. ioff.
58. 1929/144 I. S. Grundtvig t. ETK 1869.07.10.

59. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1869.08.13
60. MO, 2,1924, s. 86f. ETK fastholdt livet igennem sin 
påstand om melodiernes større ælde end teksterne, selv om 
Grundtvig i sin røffelskrivelse af 1869.07.10 forsøgte at 
gendrive den. Den senere forskning har heller ikke kunnet 
give ETK ret i spørgsmålet om melodiernes alder, trods hans 
påberåbelse af et af mindemetodens centrale kriterier (om den 
bundne form).
61. ETK: Jydskefolkeviser og toner, 1871, s. X &380. Grundtvig 
opfordrede også ETK til fortsat at optegne melodier, omend 
med moderat begejstring, jf. 1929/144I. S. Grundtvig t. ETK 
1869.ii.03.

Grundtvig fandt Tang Kristensens reaktion forha
stet og forstod langtfra, at han tog Berggreens dom 
over melodierne så personligt. Den ærekære skolelæ
rer fik derpå en skriftlig røffel over flere sider. Grundt
vig syntes, at Tang Kristensen opførte sig pinligt ved 
at føre sig frem med for stor selvtillid og ved ikke at 
påskønne en opofrende mands bistand, som blev gi
vet, ingenlunde for hans, men for folkesagens skyld. 
Skolelæreren udviste ikke den rette kærlighed til fol
ket og dets digtning. I sit reaktionsmønster afslørede 
Tang Kristensen derimod, at han mest tænkte på sig 
selv og mindre på, hvordan han kunne udrette mest 
muligt for folk og fædreland. Og nu fornærmede han 
indirekte Berggreen, som havde gjort så meget for fol
kesangen i Danmark. »De har der [ved ETK’s trussel 
i brevet] følt Dem som folkearvens ejer og herre, og 
ikke som folkeåndens villige og kærlige tjener,« som 
Grundtvig formulerede det. Han ville dog som til
synsførende undlade at gøre indsigelser mod tryknin
gen af melodierne, hvis Tang Kristensen ønskede dem 
bragt som foreslået?8 Tang Kristensen tog huggene 
som de faldt, omend han grundlæggende fastholdt 
sin mening om melodiernes korrekthed: »Det er ret 

slemt, og jeg er meget ked af det, at der er kommet 
misstemning imellem os ...,« skrev han tilbage?9

Da Tang Kristensen senere i 1871 kom til Køben
havn, opsøgte han Berggreen, foruden at han besøgte 
Grundtvig og stoppede sig med indtryk fra alle de 
museer og samlinger, han kunne overkomme. Berg
green mente stadig, at Tang Kristensen langtfra hav
de forstand på at optegne melodierne korrekt, men 
læreren holdt på sit. Han understregede, at melodi
erne på grund af deres bundne form og konstante 
gentagelse gennem tiden sandsynligvis var blevet ud
sat for færre forandringer og forvanskninger end tek
sterne og dermed måske var det mest originale. Berg
green fandt dog kun enkelte af dem tiltalende og 
fastholdt, at de langtfra stemte med det musikalske 
systems regler.60

Enden på sagen blev, at Tang Kristensen i lidt ju
steret form fik de fleste af sine melodier med. I sin ind
ledning til bogen omtalte han Berggreens synspunkt, 
samtidig med, at han fastholdt sit eget. Berggreen 
stod ligeledes ved sin opfattelse og fik den publiceret 
i en lille selvstændig »Erklæring« bagerst i udgivel
sen.61 Grundtvig var sandsynligvis stadig uenig med 
Tang Kristensen, men ved at forholde sig så neutralt 
som muligt støttede han indirekte sin protegé. Der
med opnåede Tang Kristensen endnu en sejr, omend 
Berggreen livet igennem blev en af de onde ånder for 
ham.

Under sagen faldt der mange knubbede ord imel
lem de tre involverede. Som de erfarne udgivere op
fattede Grundtvig og Berggreen den 26-årige Tang 
Kristensens standpunkt som både utaknemmeligt og 
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uklogt. Som ægte børn af romantikken spillede de to 
etablerede borgere det nationale, moralske kort over 
for landsbylæreren, selv om det var ham, som besad 
de dybeste »folkelige« rødder. Ingen af parterne 
tænkte tilsyneladende over, at der fandtes et erkendel
sesmæssigt moment i sagen. Af gode grunde havde 
Grundtvig og Berggreen ingen anelse om, hvilken sta
tus det seriøse feltarbejde senere skulle blive tillagt i 
forhold til musikalske principper og afledte nationale 
hensigter med en publikation som den foreliggende. 
Og Tang Kristensen havde omkring 1870 ikke selv be
greber til at kunne redegøre for forholdet.

Tang Kristensen afsluttede, hvad man kan kalde for 
sin ungdomsfase, med et nært samarbejde med en an
set professor fra den københavnske offentlighed og et 
fagligt gennembrud, der byggede på hans selvorgani
serede indsamlingsprojekt. Han havde i de unge år 
det held at komme under langvarig vejledning af 
Grundtvig, samtidig med at denne skaffede ham øko
nomisk mulighed for at udvikle sit eget heltidsfeltar
bejde, som på det tidspunkt var et ukendt fænomen 
inden for Danmarks grænser.62

62. Den samme type længerevarende feltarbejde - og år efter 
år - ses mig bekendt kun hos den exceptionelle norske forsker 
Eilert Sundt (1817-1875), en flersidet samfundsskildrer i en ikke 
romantisk, og (i starten) nærmest oplysningspræget tradition.
Sundt fik ingen umiddelbare efterfølgere i Norge.

Tilsyneladende overvandt han de største trængsler 
fra sorgperioden efter sin første hustrus død og de an
dre fortrædeligheder, som han havde båret med sig. 
Han havde først søgt den eftertragtede kærlighed i sit 
ægteskab og fik i stedet sortsynet, som han siden 

holdt i ave gennem arbejdet med folkloren. Perioden 
som enkemand blev samtidig optakt til hans andet 
giftermål. Det blev med Ane Margrete Risum, som 
han i 1869 havde fæstet som husholderske. Efter at 
have passet skolelodden sammen i et par år blev de 
forlovede samme år, som bogen kom ud, og gift i 
1872. Lige som Frederikke hørte Grete til familien, 
idet hun var datter af Tang Kristensens faster. Også 
Grete var et par år ældre end sin mand og stammede 
fra et husmandssted i Klem i den østlige del af Ulf
borg sogn. Hun havde selv gjort sit for at komme til 
den husmorløse lærerbolig i Gjellerup. Dér lærte hun 
til fulde, hvad det vil sige at være alene og klare det 
meste selv, for Tang Kristensen var for det meste ude, 
enten for at undervise ved skolerne i Lund og Busk 
eller for at optegne. Han betegnede selv sit liv som 
socialt trist, og så kun få fremmede.63 Alt blev sat ind 
på indsamlingen og skrivebordsarbejdet. Grete var 
klar over, hvad hun gik ind til, og i begyndelsen var 
hun glad for ægteskabet. I de kommende år kom 
fondspengene til hjælpelærere og indsamlingsrejser, 
som gjorde, at Tang Kristensen sjældent var hjemme i 
vintertiden, og i højsommeren tog han ofte på længe
revarende kurser i København. Samtidig voksede den 
nystartede familie.

Før jeg går videre med Tang Kristensens aktivite
ter hjemme og ude, er det nødvendigt at dykke mere 
ned i det faglige emneområde, som optog folkloremil
jøet i 1800-tallet.
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KAPITEL 4

Fagfeltet: Forskerne indsamler befolkningens 
poesi og sagn ca. 1850 - 1950

Tang Kristensen startede sin indsamlings- og udgiver
aktivitet på et tidspunkt, hvor folkloristikken, eller 
folkekulturforskningen i bred forstand, var ved at 
vinde akademisk og borgerlig anerkendelse. Men fag
feltet havde endnu ikke opnået faste konturer, og 
Tang Kristensen var indirekte med til at knæsætte 
fremtidens faglige standarder. I dag kan det måske 
være vanskeligt at forstå den ihærdighed, mange hu
manistiske forskere og indsamlere i 1800-tallet og star
ten af 1900-tallet lagde for dagen inden for folklore, 
dialektforskning og senere materielle kulturstudier. 
Og de fleste mennesker i samtiden begreb næppe 
helt, hvorfor fagområdet var så vigtigt. De førende 
personer inden for emnerne ville nok svare, at ufor
standen beroede på, at mange stadig manglede sans 
for den sammenhængende historiske og nutidige idé. 
Sagen var nemlig langtfra enkel at forklare, og den 
havde gamle rødder, som det var vanskeligt at skelne 
fra hverandre.

Lærde enkeltpersoner og repræsentanter for det 
øvre lag af befolkningen havde siden renæssancen op
bygget små, personlige samlinger eller skrevet om, 
hvad man senere betegnede som folkekultur. Målet 
var sjældent en forståelse af stoffets oprindelige me
ning, men snarere dets kvalitet som »gammelt«, som 
noget enestående eller selve dets materialemæssige 
egenart. Ofte konkurrerede renæssancefyrster tillige 
om at promovere deres riger gennem sådanne samlin
ger af historiske, etnografiske objekter. Senere, i op
lysningstiden, blev vægten mere lagt på beskrivelser 
af topografisk indkredsede områder og de pågælden
de befolkningers egenskaber. I slutningen af 1700-åre- 
ne udkom der, også i Danmark, adskillige skildringer 
af forskellige egne og lokaliteters indbyggere og deres 
erhvervsmæssige specialisering og næringskilder. 
Disse informative beretninger havde ofte et etnogra

fisk præg, omend hensigten var en anden end i 
1800-tallets folkelivsskildringer og folkloreudgivelser.

Beskrivelserne handlede ganske vist om den sam
me slags landlige mennesker. 11700-tallet var formålet 
med beskrivelserne dybest set at dokumentere uud
nyttede, lokale ressourcer, at udrydde gammel overtro 
og helst at ændre befolkningens vaner i en moderne 
retning. I 1800-tallets skildringer fremstod almuen 
derimod i dens egen ret, og hensigten for indsamlerne 
som for læserne var at tilegne sig den historie og 
kundskab, som den landlige del af befolkningen gem
te på. Nu var den uddannede elite begærlig efter at 
lære denne skjulte arv at kende, og efter omkring 1840 
fik stoffet efterhånden en plads i den nationale be
vidsthed og i den nationalistisk prægede offentlighed. 
Det er i denne periode af dansk indsamling af folke
kultur, at Svend Grundtvig og A.P. Berggreen var ka
rakteristiske aktører, særligt i deres yngre år, og en 
generation senere markerede Tang Kristensen sig ved 
at effektivisere og systematisere indsamlingen i mar
ken.

Folket genopdages som vigtigt
i nationen

Det nye syn på (i hvert fald dele) af den jævne befolk
nings kultur var langtfra noget specielt dansk eller 
nordisk. Det var led i en international bevægelse med 
baggrund i europæisk romantik. I romantisk filosofi 
var mennesket primært et historisk væsen, og per
spektivet omfattede alle slags mennesker, inklusive 
samfundets bondestand. Almuen var den nederste 
stand i det gamle samfund før ca. 1800.1 Det var i. 

i. Eller mere præcist: Før 1789 i Frankrig og før grundloven 
af 1849 i Danmark. Almuen var den »tredje stand« i det gamle 
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mennesker, som talte deres forskellige lokale sprog, 
som sjældent havde formel uddannelse og oftest er
nærede sig ved håndens arbejde.

Derfor betragtede den tyske filosof, Johann G. 
Herder (1744-1803), den hidtidige historieskrivning 
for at være en ret udvendig skildring af kejsere, politi
ske institutioner og samfundets funktionsforstyrrelser 
i form af kriser og krige. I stedet tænkte han sig en 
historie, som handlede om hele folks eller nationers 
særegenheder i fx tankesæt, tro, skikke og sprog. Da 
de store arkiver og biblioteker mest rummede den 
skrivende elites beretninger, var det nødvendigt - 
gennem indsamling - at tilvejebringe viden om den 
største og ikke skrivende del af befolkningen.

Ligesom enkelte andre borgerlige intellektuelle 
indsamlede Herder selv lidt materiale i omegnen af 
sin bopæl i Riga. 11773 anvendte han som den første 
betegnelsen Volkslieder om landbefolkningens gamle 
sange,2 og i løbet af få år var adskillige lokalbefolk
ningers narrative traditioner i publiceret skikkelse 
blevet til entenJo/føeventyr ellerfolkesagn. Begreberne 
gled hen ad vejen ind i den almindelige sprogbrug, og 
termerne var indikatorer på, at der var ved at ske æn
dringer i synet på almindelige menneskers traditio
ner.3 I slutningen af 1700-tallet og langt ind i det føl
gende århundrede forblev det imidlertid en snæver 
gruppe af digtere, litterater og filosoffer, der forbandt 
noget positivt med landbefolkningens viser og histo
rier og dermed blev de første folklore-udforskere. Or
det folklore (= folkelære) stammede fra England, og 
blev første gang anvendt i 1846.4

hierarkiske og semifeudale samfund, dvs. de kropsarbejdende 
og ikke på nogen måde privilegerede mennesker, der udgjorde 
langt hovedparten af Europas befolkning.
2. J.G. Herder: »Auszug aus einem Briefwechsel über 
Ossian und die Lieder alter Völker.« [1773] I: Edna Purdie 
(red.): Von Deutscher Art und Kunst. Oxford 1924, s. 48, 63H.; 
Giuseppe Cocchiara: The History of Folklore in Europe. Philadel
phia 1981, kap. 10 og ii.
3. Peter Burke har i Popular Culture in Early Modem Europe. New 
York & London 1978, s. 3fr. givet en bredt tegnet skitse af 
processen.
4. William Thoms: »Folklore.« I: Alan Dundes (red.): The 
Study of Folklore. Englewood Cliffs 1965, s. 4ff.

5. Hermann Bausinger: Formen der »Volkspoesie«, Berlin 1968,
s. 20.

De viser, eventyr og sagn, som indgik i en befolk
nings mundtlige tradition, opfattede Herder og hans 
ligesindede som den pågældende egns folkedigtning. 
Ved siden af den poetiske kunstdigtning fandt de en 
upåagtet, nærmest kollektiv digtning eller naturpoesi 
blandt almuen - senere, meget sigende, af Grimm- 
brødrene kaldt for national poesi. Ophavsmændene 
til viserne og eventyrene lod sig stort set aldrig udpe
ge, som forskerne og læserne var vante til i den indivi
duelle digtekunst.5 Dette fænomen blev efterhånden 
tolket superorganisk; som at folket i et større eller 
mindre fællesskab »havde digtet med« og dermed 
selv været skabende i kulturprocessen og ikke blot 
modtagere af de øvre lags kultur.

Det var Herders og de senere forskeres opfattelse, 
at motiverne i folkloren indeholdt normer for godt og 
ondt, som gennem den lange tid, hvor viserne var sun
get, og historierne fortalt, havde øvet en moralsk virk
ning på menneskene. Ud over klima og geografi måtte 
denne påvirkning være baggrund for, at man kunne 
spore en etnisk forskel i befolkningers væremåde i 
forskellige egne. Her fandtes tilsyneladende beviset 
på nationernes folkelige, historiske forankring. Natio
ner blev i denne sammenhæng betragtet som selvbæ
rende regionale helheder, holdt sammen af en indre 
kulturel kerne og gerne tillagt særlige egenskaber. 
Alle gamle folkeslag dannede på den måde potentielle 
nationer, fx slovenere, walisere, portugisere og dan
skere.

De intellektuelle oplevede, at de i sidste øjeblik 
genopdagede folket, som under 1700- og 1800-tallets 
jordreformer og landbrugets større kommercialise
ring mistede dets gamle sædvaner. Op igennem 
1800-tallet blev landalmuen ikke som tidligere set som 
en uordentlig og lidet vellugtende masse, men som 
repræsentanter for landenes oprindelige kultur. Og 
da adelens og borgerskabets stil og skikke var interna
tionale og underlagt modens hurtige ændringer, stod 
det ud fra forskernes nye og ikke længere dannelses
baserede kulturbegreb klart, at det var blandt den 
jævnere befolkning, at nationens grundlæggende 
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træk skulle søges. Det var bondestanden, der på 
grund af dens traditionsbundne liv havde værnet de 
åndelige skatte, hvis rester nu måtte indsamles.

Denne form for materiale blev længe betragtet 
som det stof, der etnisk set kunne adskille fx det dan
ske fra det tyske eller fra andre nationers mentale 
grundelementer. Folkloren indeholdt træk af, hvad 
man senere har kaldt for national karakter, og dermed 
var der skabt forudsætninger for, at »minderne« nær
mest i sig selv kunne repræsentere nationens væsen. 
Noget tilsyneladende så upolitisk som den humanisti
ske beskæftigelse med folkeminder og folkesprog 
blev anvendt i mange staters ideologiske krigsførel
se.6 Det var ikke tilfældigt, at tiden under og efter de 
sene Napoleonskrige (1803-1815) blev årene for publi
cering af megen folklore i Europa. Både indsamlings
kampagner og udgivelser af folkekultur blev brugt i 
kampe for enten uafhængighed eller af magtfulde sta
ter som middel til at gøre krav på geografiske nabo
områder. Denne brug af folkelig kultur som våben i 
begyndelsen af den moderne »nationsbygning« skete 
ofte, uden at de mennesker, som stoffet stammede fra, 
havde nogen anelse om det. Arnim og Brentanos be
rømte udgivelse af tyske folkesange i Des Knaben IVun- 
derhorn. Alte deutsche Lieder fra 1806-08 faldt sammen 
med den franske invasion. Og den finske indsamling, 
der senere resulterede i storværket Kalevala, havde in
direkte baggrund i den svenske afståelse af Finland til 
Rusland i 1809, hvor grunden til en egen finsk natio
nallitteratur skulle etableres. På den måde blev folklo
ren anvendt i forsøg på åndelig styrkelse af en lidende 
befolkning. Flere af Herders elever så konsekvent de
res forskning i et på én gang fagligt og politisk per
spektiv, og det gjaldt både inden for 1800-tallets folk- 
loristik og i discipliner som (national) historie, 
dialektologi, folkelivsforskning, kunsthistorie og ar
kæologi.

6. Jf. det engelske begreb ideological warfare. »Opdagelsen« af 
den nationale folkekultur fandtes i næsten alle europæiske 
lande, senest blandt intellektuelle i Frankrig, England og 
Italien, der havde en ældre og stærk bevidsthed knyttet til 
deres særlige litterære sprog, antik og renæssance. Se også 
Inge Adriansen: Fadrelandet, folkeminderne ogmodersmålet. 
Sønderborg 1990.

7. Jf. Poul Bagge: »Nationalisme, antinationalisme og 
nationalfølelse i Danmark omkring igoo.« I: Ole Feldbæk 
(red.): Dansk identitetshistorie. 3, Kbh. 1992.
8. Vilhelm Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. 3, Kbh. 
1924, s. 163.
g. Måske sås den mest direkte brug af humaniora inden for 
argumenter om nationale grænser med baggrund i sproglige/ 
politiske kriterier, jf. C.F. Allen: Omsprogogfolke-eiendommelighedi 
hertugdømmet Slesvigeller Sønderjylland. Kbh. 1848.

Af filosoffer må særligt nævnes forfatteren til Reden 
an die deutsche Nation fra 1808, den nationale opildner 
Johann Fichte (1762-1814), som blev eksponent for, 
hvad der er blevet betegnet som den aggressive natio
nalisme i Europa.7 Blandt indsamlere og udgivere af 
folklore indtog brødrene Grimm en nøgleposition, 
idet deres aktiviteter blev forbillede for mange folklo
rister og sprogfolk. Samtidig undslog brødrene sig 
aldrig for selv at drage nationalpolitiske konsekvenser 
af deres faglige resultater, som langtfra var lige seriø
se. Alligevel er Jacob Grimms (1785-1863) og Wilhelm 
Grimms (1786-1859) Kinder-und Hausmärchen fra 1812-15 
og frem til i dag blevet kendt af millioner af børn. Bag 
mange landes tilsyneladende uskyldige, både popu
lære og videnskabelige udgaver af folkeviser, eventyr 
og sagn lå helt op til efter 2. verdenskrig implicitte 
politiske hensigter.

En så tæt kobling mellem politik og folklore kan 
sjældent spores i Danmark i begyndelsen af 1800-tal- 
let. Det nærmeste man kom, var da digterpræsten og 
historiefilosoffen N.F.S. Grundtvig (1783-1872) i 1814 
satte sig for at oversætte den islandske sagaskriver 
Snorre Sturluson og Saxos latinske Danmarkskrønike 
til et folkeligt, mundret sprog med brug af historisk 
korrekte vendinger.8 Efter tabet af Norge ville han 
støtte modet i det danske folk ved at fremdrage for
tids stordåd. Grundtvig mente dog, at han manglede 
originalt sprogligt materiale, og derfor opfordrede 
han i 1817 folk til at sende sig folkelige ordsprog og 
talemåder. Materialet blev også brugt, men ikke gemt. 
Netop ordsprogene blev i deres stramme form anset 
for at kunne pege tilbage til tidligere historiske perio
der og for at indeholde national visdom.9

Litteraturprofessor Rasmus Nyerup (1759-1829) 
havde allerede i 1807 udgivet ordsprog på dansk, dog 
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mere ud fra et antikvarisk end et romantisk og natio
nalt synspunkt. I 1812-14 publicerede han imidlertid 
sammen med forfatterne H.W.F. Abrahamson og K.L. 
Rahbek fem bind danske viser med ofte nyoptegnede 
melodier, som udgiverne mente stammede fra middel
alderen, og litteraten J.M. Thiele udgav i 1817 en prø
ve på danske folkesagn, delvis på baggrund af egne 
optegnelser i sjællandske landdistrikter. I fortalen 
skrev Nyerup om værdien i at erkende almuefolks in
dre liv, som »har fået sin næring af myter og sagn, 
fabler og eventyr, viser og ordsprog, og det er kvintes
sensen heraf der ikke alene, så at sige, spøger i deres 
hjerner, men også ofte er nøglen til en og anden ufor
klarlig handling.«“ Her ses tydeligt en opfattelse af, 
at almuens gamle kultur besad retningsgivende nor
mer, som nærmest var krøbet ind under huden på 
menneskene.

N.F.S. Grundtvigs søn, Svend Grundtvig, blev i 
Danmark den centrale skikkelse i det mere systemati
ske indsamlingsarbejde. I 1843 henvendte han sig 
gennem det mest udbredte ugeblad, Dansk folkeblad, 
»... til danske mænd og kvinder«, til »... alle dem, 
som føler varmt for fædrelandet og dets åndelige ejen
dom. .. Der lever nemlig endnu hos folket, og da mest 
hos de gamle iblandt det, en stor del af den national
skat, hvorom her er talen, og det er derfor af største 
vigtighed for os og for sagen,... hvor og hvorledes 
den har bevaret sig levende på folkets tunge til denne 
dag.«11 Her kunne ingen være i tvivl om, at det var det 
danske folk i moderne skikkelse, der blev talt til, og at 
minderne var af national betydning.

10. Rasmus Nyerup: »Fortale«, I: J.M. Thiele: Prøver afdanske 
folkesagn. Kbh. 1817, s. IV.
11. Danskfolkeblad. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens
rette Brug, 1843.12.08.

Efter flere års studier kunne Svend Grundtvig 
gennem Samfundet til den danske Litteraturs Frem
me i 1853 begynde udsendelsen af den videnskabeli
ge udgave af Danmarks gamle folkeviser, understøttet af 
kongen. Sidste del af de i alt 12 store bind var først 
færdig 123 år senere. Gennem sammenlignende stu
dier afslørede Svend Grundtvig dog allerede i første 
bind, at viserne på ingen måde fulgte statsgrænser

ne, selv ikke inden for Skandinavien. Samme forhold 
gjaldt for eventyrene. Det kom imidlertid aldrig til at 
bekymre politikere eller den almene offentlighed. 
Da stoffet først bevidsthedsmæssigt var blevet tileg
net som noget særligt dansk, syntes det umuligt at 
ændre opfattelse, efter at 1800-tallets nationale måde 
at opleve på havde sat sig igennem. Det samme fæ
nomen viste sig i andre lande i Europa, og vise-, 
eventyr- og sagnstof er siden 1800-tallet indgået i de 
fleste landes børneopdragelse og uddannelsessyste
mer.

Foruden det langsomme, videnskabelige visear- 
bejde lancerede Svend Grundtvig endnu et stort pro
jekt. Fra 1854 organiserede han en bredere indsamling 
af folklore, som tillige omfattede eventyr, sagn og an
det traditionsstof. Samme år kom første bind af Gamle 
danske minder i folkemunde. Værket havde alment, infor
mativt sigte, men var samtidig et bidrag i den natio
nale identitetsskabelse og lå dermed helt på linje med 
andre samtidige udgivelser i Nordeuropa.10 11 12

Krigen 1848-51 var en begivenhed, som både i her
tugdømmerne og kongeriget Danmark bidrog til na
tional samling, vendt mod en fælles fjende. Og nu, i 
farens og sejrens stund, gik der et sus af følelsesfælles
skab over landet. Nationalskjalden N.F.S. Grundtvig 
ville gerne tolke denne bevidsthed som en fælles fol- 
keånd; dog har nyere undersøgelser vist, at den stær
ke fædrelandsfølelse var mest udbredt blandt intellek
tuelle og byfolk samt ude i felten blandt officererne og 
de frivillige soldater.13 Bondesoldaterne stod stadig 
udenfor, skønt de i krigen var pligtopfyldende og lo
yale mod kongen. Først efter det skæbnesvangre ne
derlag i krigen 1864 ses en mere fælles dansk bevidst
hed, delvist på tværs af sociale og egnsmæssige 
tilhørsforhold. I de følgende generationer op til gen
foreningen i 1920 blev denne form for tænkt og følt 
fællesskab kommunikeret i næsten alle former for me
dier og fik fodfæste på landet, særligt blandt den mere

12. Se Terry Gunnell: »Daisies Rise to Become Oaks. The 
Politics of Early Folktale Collection in Northern Europe«, 
Folklore, 121:1, 2010.
13. Søren J.C. Frost: Fædrelandskærlighed ilandsoldaters brevefra 
krigen 1848-51?. Kbh. 2008.
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velstillede del af bondestanden. Det var denne sociale 
bredde i bevidsthed om at høre til ét dansk folk på 
tværs af landsdele, som dybest set var baggrund for, 
at Svend Grundtvigs projekt kunne lykkes. Det var jo 
næppe tilstrækkeligt, at de lærde kunne genkende sig 
selv i de danske folkeminder, hvis de mennesker, som 
fortællingerne stammede fra, ikke selv var i stand til 
det, eller selv kunne se meningen med en sådan iden
tifikation.

Indsamlingen, bearbejdningen og udgivelsen af 
folkeminder kom dermed til at få betydning på to 
måder. I begyndelsen af 1800-tallet som baggrund 
for en poetisk præget fædrelandsfølelse, hjulpet på 
vej af romantisk digtning, det danske landskabsma
leri og den danske arkæologi på det nye Nationalmu
seum.14 I hvert fald borgerskabet opdagede sig selv 
på en ny, historisk-spirituel måde, og det samme var 
tilfældet i nabolandene. I det sene 1800-tal blev folk
lorestoffet ikke i samme grad benyttet til romantiske 
selvspejlinger og mere brugt til mental styrkelse af 
befolkningen i en situation, hvor udslettelsestruslen 
sydfra var nærværende. Modbilledet var her mindst 
lige så vigtigt som sindbilledet. Som stat kunne Dan
mark aldrig hamle op med Bismarck rent militært, 
men eliten kunne i det mindste forsøge at værne lan
det bevidsthedsmæssigt ved at gøre folk bekendt 
med den nationale enhed gennem deres fælles kultu
relle gods.15

14. Jeg bruger bogen igennem museets nuværende navn.
15. For et faghistorisk eksempel, se den posthume »Indled
ning« til A. Olrik: Nogle ffiindstetnmgerforsagnforskning. Kbh. 
1921, udgivet efter genforeningen, hvor H. Ellekilde nævner 
»... den nationale kamp for at bevare vor folkelige selvstæn
dighed.« (s. 31).

Filologtradition, mindemetode og Svend 
Grundtvigs projekt

Hvis folkeminderne ikke var kommet til at være en del 
af den danske, kulturelle opdragelse, er det tvivlsomt, 
om sagen kunne være ført frem med den styrke, som 
det var tilfældet. Derudover var det en forudsætning, 
at der eksisterede forskere ved universitetet, som var i 

stand til at forlene optegnelsen og formidlingen af 
folklore og almuesprogene (dialekterne) med den for
nødne autoritet. Her spillede filologerne og litteratur
historikerne i mange år den centrale rolle, og de fik 
først op i 1900-tallet virkelig konkurrence af folkelivs
forskere, historikere, musikforskere og specialuddan
nede folklorister.

Svend Grundtvig arbejdede livet igennem med 
»folkesagen«, og hans elev Axel Olrik (1864-1917) li
geledes. Begge blev de professorer ved Københavns 
Universitetet. De havde baggrund i dansk og norrøn 
filologi og beskæftigede sig med både tekststudier i 
samlinger og biblioteker såvel som med stof, indsam
let »fra folkemunde«. Som den første i de nordiske 
lande underviste Grundtvig fra 1864 i en form for 
folklorestudier.

Ligesom alle andre 1800-tals filologer behandlede 
Grundtvig det nyere stof ud fra de erfaringer, der var 
erhvervet i studiet af det ældre, og stærkt fragmente
rede, skriftlige materiale. Derfor lå det ligefor at prio
ritere de nyindsamlede optegnelser, efter i hvilken 
grad de kunne supplere og understøtte det allerede 
kendte arkivalske stof. Hvor Grundtvig i sine mere al
mene publikationer brugte ordet folkeminder, mente 
han, underforstået, gamle traditioner, ofte fra renæs
sancen, og med rødder tilbage i middelalderen, samt i 
nogle tilfælde oldtiden. Folkeminder var først og 
fremmest lig med fortidsminder. I den filologiske 
folklore holdt denne opfattelse sig stort set til om
kring i. verdenskrig, men enkelte forskere, som fx 
Hans Ellekilde (1891-1966), der i sin ungdom var ble
vet opdraget i Olriks traditionstro folkloristik, fort
satte perspektivet til op i 1950’erne.

Idéen er fascinerende. De danske middelalderkil
der har altid været sparsomme, men gennem den ny
ere indsamling af folkeminder fik forskerne fat på 
stof, der i dets arkaiske former tilsyneladende rakte 
langt tilbage. Kongstanken var, at man ad den vej, og 
støttet af det ældre tekstmateriale og runeindskrifter
ne, i det mindste kunne se konturerne af forfædrenes 
åndsliv i førskriftlig tid. Historiefagets moderne kritik 
trådte fra slutningen af 1800-tallet tilbage fra dette 
projekt, men dele af litteraturhistorikerne og de ældre 
folklorister øjnede visse muligheder gennem, hvad 
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man kan kalde for mindemetoden.16 De fleste betrag
tede for øvrigt primært mindematerialet som littera
tur.

16. I fx Sverige også benævnt den traditionshistoriske 
metode. Kernen heri er procedurer for at kunne bygge på det 
overleverede (traditionen). I forhold til minderne, betragtet 
som æstetik, opfattes de her som en slags fossiler i en historisk 
proces, og dermed som noget der er i stand til at forbinde 
noget fortidigt med samtiden. Nils-Arvid Bringéus giver i sin 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog. Stockholm, 1966, s. 2oiff. 
mange samtidige citater på metodens karakter.
17. For et historiografisk interessant eksempel på perspektivet
i praktisk forskning, se Nordensgudeverden. 1-2,1926-51, som blev 
startet af Olrik og afsluttet af eleven H. Ellekilde. 11929/146. 
H.F. Feilberg til ETK nævner Feilberg fx, at han har holdt 
foredrag på Askov om »Almuens hedenske religiøsitet«, 
1888.08.14.
18. Eksemplet er helt overensstemmende med den britiske 
etnograf Edward Tylors samtidige definition af levn (survivals)

Denne måde at reflektere på er så vidt vides aldrig 
formuleret eksplicit, men idéen afspejles godt inden 
for fx studiet af folkereligion omkring 1900, som hav
de paralleller i mange af analyserne af vise- og fortæl
letradition: Her skelnede Axel Olrik og hans interna
tionale kolleger mellem den såkaldt højere og lavere 
mytologi. Den højere mytos henviste primært til mid
delalderens beretninger om Odin og Thor, som den 
fx blev fremstillet hos Snorre. Den lavere mytologi 
refererede til de mange former for mindre hverdags- 
guder, vetter og alfer. Ved kristendommens indførelse 
blev den højere mytos lidt efter lidt presset tilbage og 
glemt, hvorimod jævne folk beholdt meget af den la
vere mytologi ved siden af den nye kristendom. Ofte 
blev de to former for tro blandet sammen i hverda
gen.17 Den lavere mytologi, som blev indsamlet i sid
ste halvdel af 1800-tallet, benævnte filologer og folk
lorister »folketro«, selv om de interviewede personer 
troede på andet og mere end dette.

Ud fra et samtidsperspektiv kunne forskerne nøjes 
med at studere denne folketro i sig selv; i et historisk 
lys kunne den yderligere være en indgang til delvis 
rekonstruktion af den lavere mytologi i middelalde
ren. Det vil sige til historiske menneskers almindelige 
trosforestillinger flere hundrede år tilbage, som det 
stort set er umuligt at efterspore andetsteds.18 Denne 

mulighed for indirekte at kunne optegne kulturtradi
tioner bagud i tid, beroede på det særegne ved mindet. 
Opfattelsen var, at netop folkloren i snævreste for
stand egnede sig særligt godt til at blive underkastet 
dette metodiske perspektiv.

Mindet havde at gøre med overlevering af kultur 
og traditioner fra slægt til slægt. Vel at mærke overle
vering i et overvejende mundtligt kulturmiljø, hvor 
menneskene havde fået anseelse ved at gøre, som for
fædrene havde gjort, og hvor normer og tro ofte blev 
videregivet i rytmisk eller sprogligt fortættet form. 
Det var af betydning for, at modtageren så nøjagtigt 
som muligt opfattede dét, som afsenderen havde sagt 
og gjort. På grund af den faste mundtlige form, som 
kom klarest frem i ordspil, remser, fortællinger og 
sange af forskellig slags, blev indsamlingen i 1800-tal- 
let koncentreret om viser, ordsprog, eventyr, talemå
der, sagn og lignende. Mindemetoden stod stærkere, 
jo mere kulturelt institutionaliseret traderingsudtryk
kene var, og jo strammere form de havde.

I denne sammenhæng blev visetraditionen - helst 
i dens ældste verseformer - tildelt den største presti
ge. I starten var forskerne sjældent i tvivl om, at de 
her fandt noget genuint. Det var stof, som ledte til
bage til den nationale fælleskulturs blomstringstid i 
middelalderen og måske endnu længere bagud, hvor 
alle formentlig festede på samme måde og sang de 
samme sange. Tilstanden blev betragtet som en svun
den storhedstid, og de mellemliggende århundreder 
som en nedgangsperiode, der forhåbentligt kunne 
vendes til ny blomstring for land og folk. Det er her 
værd at erindre, at den samme type stof blev kaldt for 
popular antiquities, før betegnelsen folklore blev almin
delig i England. 1800-tallets romantikere og nations
bevidste borgere ville gerne betragte sig selv som 
netop efterkommere af denne fælles arv.

Filologen og folkloristen Henrik Ussing (1877- 
1946), der var lektor ved Sorø Akademi og redigerede 
mange gode folkelivsskildringer for foreningen Dan
marks Folkeminder, forfægtede frem til 1930’erne min
demetodens grundidé. I anledning af Tang Kristen-

som forbindelsen mellem én kulturperiode og en anden. Idéen 
anvendes også i arkæologi.
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sens død i 1928 skrev han en kronik i det københavnske 
dagblad Politiken, hvori han fortalte om Kristensens 
indsamling af folkeminder i dennes ungdom, hvor 
meddeleren selv var en form for levende forhistorie:

Hvilket gribende møde er det ikke: Den ældgamle, sen
geliggende kvinde, hvis næste og sidste rejse er til gra
ven, synger de viser, som hun har lært i sin fejre ung
dom, viser, som fra middelalderens dage århundrede 
efter århundrede er kvædet fra slægt til slægt, men som 
hun nu er den eneste, der kender - synger dem med sin 
sprøde røst for den unge lærer med det skæggede an
sigt, den høje brede pande og de vagtsomme øjne - og 
derved bjærges de gamle ord og toner ind i vor littera
tur, hvor de skal leve, så længe dansk sprog læses.19

19. Dagbladet Politiken, 1928.01.24.
20. Det fællesnordiske begrebfolkeminde stammer fra 1834. Det 
blev første gang anvendt i Danmark i 1847 af Chr. Molbech og 
mere alment brugt efter 1861.

21. Iørn Piø: Folkeminder og tradition forskning. [1966] Kbh. 1971, s. 
i8f.
22. Danskfolkeblad, 1844.01.05, s. 205.

Citatet indeholder alle de attråede elementer. Før dø
den sletter ethvert spor, videregiver den sidste forval
ter af kulturen de gamle ord og toner til en ny slægt. 
Stof, som fra fjerne tider tilsyneladende er gået i arv 
gennem generationer - og som dermed er udtryk for 
en slags kollektiv hukommelse. Selv om minderne i 
deres optegnelsessituation var nutidige, kunne de 
samtidig betragtes som historiske levninger.

Det videnskabelige arbejde med stoffet fik meget 
forståeligt navnet folkemindeforskning; en videnskab, 
som foruden tekstkritik og sproghistorie byggede på 
mindemetoden og den filosofisk-historiske opfattelse 
af, hvad et folk bestod af: bofaste mennesker med sam
me sprog, historie og levende tradition.20

Som al anden videnskab blev også 1800-tallets fol
kemindeforskning udsat for kritik. Først og fremmest 
viste mindemetodens forudsætning i de sprogligt 
bundne former sig ingenlunde at besidde den konti
nuitet, som forskerne havde håbet på. Det indsamlede 
stof indeholdt som regel elementer fra forskellige tids
aldre, og det var vanskeligt at sige præcist, hvor gamle 
de enkelte dele var. Et andet problem viste sig, da 
Grundtvigs elever efterhånden begyndte at interesse
re sig for traditionsstoffets brug og betydning blandt 
de mennesker, det var indsamlet fra; et forhold, der 

skulle blive af endnu større interesse, da kravet om 
»kontekst« senere blev formuleret.

Grundtvigs meddelere optegnede langtfra alt, 
som folk sang, fortalte og troede på, hvorimod de 
koncentrerede sig om, hvad man anså for at være de 
ældste lag i folks såkaldte repertoirer. Med folklori
sten Iørn Piøs (1927-98) formulering havde man 
»plukket oldtidsminderne ud af [1800-tallets almue
kultur] og havde ladet resten sidde tilbage.« Grundt
vig og hans samtid var aldrig interesseret i stoffets et
nografiske sammenhæng. »Det var belæg, belæg, og 
atter belæg folkemindesamlerne kom med. ... Belæg
gene var for dem tekstvarianter, som de ordnede typo
logisk, geografisk (topografisk) og kronologisk,« 
skrev Piø.21 Formuleringen afspejler forskerens fru
stration over at have overtaget et stort, omend selek
tivt indsamlet materiale, og desuden en ny tids inte
resse som på ingen måde fokuserede på at efterspore 
ældre og yngre former, kontinuitet og spredningsveje.

Svend Grundtvig nærede imidlertid intet ønske 
om at være etnograf og var i det hele taget langtfra 
den type akademiker, som følte sig tilpas i bondemil
jøerne. Hans livsprojekt var den fagligt baserede fol
keviseudgave til erstatning for Abrahamsons, Nyerups 
og Rahbeks fra 1812-14. Formålet var at undersøge og 
udgive folkepoesi fra middelalderen, særligt kæmpe
viserne, som han selv formulerede det. Det vil sige 
danske middelalderballader med ofte mytisk-heroisk 
indhold. Hans interesse rettede sig mod en så kom
plet udgivelse som muligt, lige meget, om viserne 
stammede fra gamle, trykte udgaver, håndskrifter, æl
dre flyveblade eller fra folkemunde, alt ordnet efter 
stoffets alder og art. En for smagskritisk tekstredakti
on burde undgås, og bestemte viseversioner skulle 
ikke fremhæves på bekostning af andre. Havde for
skellige »opskrifter« været brugt hver for sig, burde 
de varierende former også præsenteres, måske ikke af 
æstetiske, så dog af historiske grunde.22 Hver vise 
skulle følges af kritiske anmærkninger og helst ansku
es historisk og (internationalt) komparativt. Da stof
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mængderne viste sig at være langt større end forven
tet, var det på ingen måde mærkeligt, at antallet af 
tekstvariationer - særligt for de viser, som stadig lod 
sig optegne i felten - voksede i et omfang, så efterti
den kunne have vanskeligt ved at forstå værdien af 
dem. Ud fra projektets idé ville et manglende overblik 
over de forskellige former, hvor mange og fmurlige de 
end måtte være, have gjort udgivelsen videnskabeligt 
problematisk og dermed næppe meget bedre end 
Abrahamsons og hans kollegers.23

23. Udgaven blev fra begyndelsen udsat for voldsom kritik 
(særligt af Molbech og senere Steenstrup), specielt pga. 
argumentet om den kollektive herkomst, Grundtvigs indlem
melse af mange varianter (og ikke kun »urtypen«) samt de 
mindre æstetiske viseformer, men i det store og hele stod han 
sig, og udgaven blev efterlignet i flere lande, bl.a. af F.J. Child 
i hans The English and Scottish Poptdar Ballads. 1-10, Boston & New 
York 1882-98.
24. S. Grundtvig: Prøvepåenny udgave af Danmarks gamlefolkeviser. 
Kbh. 1847,4 »Tillægsbemærkninger« s. 23. Grundtvig var 
imod den nye (tyske) betydning af ordet folk, som lig med 
folkelig. Folket var for ham dethelefolk i ikke længere eksiste
rende - idealiseret - betydning; fine såvel som mindre fine.

25. S. Grundtvig: Gamle danske minderifolkemunde. 3, Kbh. 1861. 
Jf. I. Piø: »Svend Grundtvig og hans folkloristiske arbejdsme
tode«, Danske Studier, 1971a, s. 100; 1883/185. SG: Forelæsninger 
over dansk litteraturhistorie, Grønt hefte: »Udkast ...«, s. 17.
26. S. Grundtvig: Gamle danske minder. [Danskefolkeminder]. 3, 
Kbh.1861, s. IV. Ordningssystemet blev på Dansk Folkeminde
samling anvendt til op i 1950’erne - dog under stadig større 
frustration.
27. Mogens Brøndsted: »Dansk og nordisk litteraturhisto
rie.« I: Poul Johs. Jensen (red.): Københavns Universitet rgyg-rgyg, 
9. Kbh. 1979, s. 32ff. Det er meget sjældent, at der bevilges to 
stillinger, når opslaget kun gælder én. Baggrunden var 
sandsynligvis, at Grundtvigs emnekreds fandtes politisk 
værdifuld. Kultusminister var D.G. Monrad.

Folkloristen Grundtvig var imidlertid langtfra ale
ne videnskabsmand; han ville tillige være folkelig op
vækker, omend på sin egen, urbane måde. Det var 
helt i farens ånd. Lige siden sin konfirmation havde 
Svend beskæftiget sig med folkeminder, 18 år gammel 
publicerede han sine første hæfter om engelske og 
skotske ballader, og han var i det hele taget tidligt in
tellektuelt moden. Han var af den opfattelse, at folke- 
poesien som en levende organisme i 1800-tallet var en 
historisk afsluttet proces. Derfor var det stof, som 
Tang Kristensen og de andre meddelere fandt, egent
lig en form for rester eller slagger, lige meget hvor 
værdifuldt det var. Men forhåbentligt var det derud
fra muligt at rekonstruere så meget som muligt af den 
originale poesi. Ligesom ethvert folk havde haft sin 
folkemytiske tidsalder, som ikke kunne gentages, hav
de befolkningen tillige haft sin senere (middelalderli
ge) folkepoetiske periode.24

Derfor skelnede Grundtvig også mellem folkepo- 
esi og almuepoesien i sin samtid. Almuepoesi var for 
ham det flygtige og ofte noget vulgære vise- og fortæl

lestof, som landbefolkningen lærte sig gennem skil
lingstryk, almanaklitteratur og på markeder, hvori
mod den gamle poesi var såkaldt traderet hos folket 
selv. Pendanten til folkepoesien var ikke alt det andet, 
som folk forlystede sig med, men derimod den natio
nale kunstpoesi båret af nationens poeter - og som i 
hans øjne helst skulle have indirekte rod i folkets digt
ning.25 Grundtvig var langtfra en videnskabsmand, 
der som en senere tids etnologer ønskede at studere 
almuens liv i dets forskellige afskygninger; Han var 
filolog og traditionsforsker; og samtidig nationsbyg
ger.

Svend Grundtvig fortæller i Gamle danske minder 
bind 3 fra 1861, at formålet er at skabe »et levende mu
seum for uhåndgribelige ... oldsager«, for folkets ån
delige arvegods, som skal bestå af seks sale: Viser, 
eventyr, sagn, folkeliv (skikke og sædvaner), folketro 
samt ordsprog og mundheld.26 Da Grundtvig om
kring 1870 hjalp Tang Kristensen med hans første 
bind af Jyskefolkeminder, skal det sandsynligvis tillige 
ses som en måde at få dette folkemindemuseum til at 
vokse på. Tang Kristensens bøger passede godt ind i 
interiøret.

I 1863 konkurrerede Grundtvig om et docentur 
ved universitetet men opnåede ikke konkurrenceud
valgets flertal. Foruden den indstillede kandidat valg
te ministeren dog at ansætte ham som docent i nor
disk filologi.27 Da Grundtvig året efter begyndte sine 
forelæsninger, valgte han at definere faget som »vi
denskaben om det nordiske folks hele åndsliv gennem 
alle tider og i alle ytringsformer, således som dette
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Lærerboligen i Gjellerup øst 
for Herning, som Tang 
Kristensen beboede 1866-1876. 
Huset er for længst revet ned, 
og i dag ligger der en fabrik 
på ejendommen.

folks ånd har åbenbaret sig og endnu åbenbarer sig 
både i selve sproget - ordet, logos, åndens umiddel
bare udtryk - og i folkets tro og digtning, i dets sæd
vane og dets hele liv.«28 Det var i midten af 1800-tallet 
en meningsfuld indkredsning af emnefeltet, og en me
get rummelig definition af fagområdet i en tid, hvor 
andre discipliner i de følgende år mere indskrænkede 
end udvidede deres egen forståelsesramme. I indled
ningen til Gamle danske minder skrev Grundtvig også, at 
minderne kunne forstås som kilder til fædrenes liv og 
tænkemåde.29

28. Citeret efter I. Piø: »Svend Grundtvig og hans folkloristi
ske arbejdsmetode«, Danske Studier, 1971a, s. 116. Piøs kilde ses 
desværre ikke under den anførte henvisning DFS 1883/183.
29. S. Grundtvig: Gamle danske minder. 1, Kbh. 1854, s. iff.

30. Hos H.F. Feilberg (og i dennes bibliotek) kunne ETK 
have orienteret sig i andre måder at indsamle og beskrive på, 
men det var han ikke interesseret i. Det paradoksale er, at 
Feilberg selv besad denne orientering, men han havde ikke 
personligt noget godt greb om praktisk feltarbejde og blev 
efterhånden også for svagelig.

I det praktiske arbejde blev synspunktet dog ikke 
udmøntet i en form, så man kom ret meget tættere på 
livet i fortiden eller samtiden. Tænkemåde og tro blev 
knap nok berørt i kommentarer eller i selvstændige 
fremstillinger. Grundtvig »disciplinerede« almuens 
mundtlige kundskab efter sine tekstkategorier med 
rod i det ældre materiale fra særligt Det Kongelige 
Bibliotek. Og denne tekstmæssige tilgang til livet via 

materialetype (»kategorier«) blev i mange år lagt ned 
over den ekspanderende nutidsindsamling. Det var 
den tradition, som Tang Kristensen kom til at overta
ge. Han oplærte først sig selv i den og blev senere per
sonligt vejledt af landets førende ekspert. Først sent 
opdagede han, at det måske kunne være frugtbart at 
optegne på andre måder, og da orkede han tilsynela
dende ikke at ændre den indøvede arbejdsform radi
kalt. Han havde lært at beherske den klassiske syste
matik, og den følte han sig trods alt tryggest ved.30

Skolingen af Tang Kristensen skete gennem 
Grundtvigs formynderskab, først i forbindelse med 
hans rolle som tilsynsførende og senere gennem deres 
almene samarbejde frem til Grundtvigs død i 1883. 
Først efter to og et halvt års intens brevveksling traf 
de personligt hinanden. Den faglige oplæring havde 
baggrund i arbejdet med Tang Kristensens bog, hvad 
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der nok gjorde ham motiveret for at tage imod 
Grundtvigs skriftlige belæringer. Standsforskellen 
kunne dog ikke undgå at skinne igennem i arbejdet. 
Tang Kristensens breve kunne begyndte med et op
styltet »Højædle og velbårne Hr. Professor« og 
Grundtvig svarede med et »Herr skolelærer E.T. Kri
stensen« eller blot »Højstærede«. Ofte forsikrede 
Tang Kristensen professoren om, hvor taknemmelig 
han var for den hjælp og vejledning, han modtog, og 
sammenligner man med Kristensens øvrige breve, er 
det tydeligt, at han forsøgte at udtrykke sig moderat 
over for Grundtvig. Bogudgivelsen skulle fremmes, 
og så bed han så meget i sig, som det var muligt. Kun 
af og til kradsede han igen: Da Grundtvig nærmest 
kommanderende ville have svar på nogle lydmæssige 
problemer og samtidig satte spørgsmålstegn ved til
bagesendelsen af nogle trykark, begyndte Tang Kri
stensen sit brev med: »Det var mig ved læsningen, 
som jeg fik lidt skænd, og jeg følte det noget var ufor
tjent.« Han ønskede ikke sin punktlighed draget i 
tvivl.31 Ofte beklagede Grundtvig sig over, at svar og 
korrektur langtfra kom hurtigt nok frem. Selv havde 
han i København fem postudbringninger om dagen, 
men i 1870 var der ingen postrute til Gjellerup, og 
Tang Kristensen måtte selv gå de seks kilometer til 
Herning for at hente og bringe breve, hvor de endda 
kunne ligge et par dage over. Og Grundtvigs sidste 
brev havde nu dvælet i adskillige dage på postkonto
ret. For at fremme udgivelsen lovede Tang Kristensen 
til sidst, at han ville gå til Herning to gange hver uge.32

34. Skattegraveren, 1886 (15/6), s. 238f.
35. Ret avancerede kurser for (talentfulde) lærere, understøt
tet af staten og med universitære lærerkræfter. ETK traf 
professor H.V. Rasmussen under et af disse kurser, og han blev 
en ven og støtte gennem mange år.

31. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1870.04.08.
32. Samme, 1870.11.17.
33. Samme, 1870.11.24.

Denne higen efter at fremme sagen ses i flere andre 
tilfælde. En gang korresponderede de to udgivere 
om, at Tang Kristensen eventuelt skulle genbesøge en 
informant for at opspore melodien til en vise. Da san
geren boede ret langt væk, mente Tang Kristensen, at 
han dårligt kunne nå det inden jul. Et par breve se
nere viste det sig, at han alligevel havde drevet sig 
derud for at få stoffet så komplet som muligt.33 Den 
bestræbelse fortsatte han med i årene fremover. For 
folkemindesagen måtte det meste andet vige.

Så længe editionsarbejdet med de første bind af 
Jyskefolkeminder stod på, drejede meget af Grundtvigs 
vejledning sig om eksakthed i optegnelsessiuationer, 
registrering, lydlære og kvalitetsvurdering af stoffet. 
Da Tang Kristensen efter 1871 kom ud på sine lange 
feltture, indeholdt brevene flere drøftelser om visers 
og eventyrs komplethed, sammenligning, historiske 
forlæg, geografiske udbredelse og sjældenhed. Tang 
Kristensen lærte den grundtvigske materialesystema
tik så godt, at han 15 år senere selv svingede krabasken 
over sine egne skrivende meddelere, som sendte mate
riale til tidsskriftet Skattegraveren: »Såre mange sender 
mig endnu, trods mine gentagne anmodninger, alt 
skrevet ind imellem hinanden, og en ordning efter 
indholdet er ligefrem umulig...«, skrev han i bladet. 
Meddelelser skulle rubriceres efter den folkloristiske/ 
filologiske bevaringskontekst. Sådan blev det tænkt 
af forskerne, og sådan blev det publiceret.34

Den sproglige autenticitet i stoffet fyldte altid 
godt i korrespondancen. I mange tilfælde viste det 
sig, at meddelerne langtfra altid selv begreb, hvad de 
sang eller fortalte, og mange gange var Tang Kristen
sen og Grundtvig ude af stand til umiddelbart at for
stå, hvilke ord der var tale om. Det var derfor, han 
med professorens anbefalinger igennem flere sæsoner 
fik bevilget lange sommerkurser i dansk sprog og old
nordisk.35

Brug af viser og fortællinger 
hos befolkningen selv

I forhold til det arbejde, der blev nedlagt i indsamlin
gen af folklore, er det påfaldende, at ingen i samtiden 
har givet en egentlig fremstilling af, hvad stoffet kun
ne betyde for befolkningen selv eller blot folks daglig
dags brug af folkedigtningen. Dette kan have bag
grund i, at det allerede i 1800-tallets Danmark blev 
anset for et umuligt forehavende, fordi den gamle 
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kultur var blevet for fragmenteret. Næsten alt, hvad vi 
i dag ved om stoffets brug, stammer fra kommentarer 
fra indsamlere og iagttagere, og ofte drejer det sig 
mest om småbemærkninger i rejseerindringer og ind
ledninger eller efterskrifter til kildeudgaver.

Både 1800- og 1900-tallets indsamling hvilede på 
den opfattelse, at minderne var led i en kontinuerlig, 
historisk traderingsproces, og at de gemte på en ånd 
eller idé, som sjældent kunne gribes umiddelbart. 
Synspunktet blev ofte formuleret med patos, omend 
det mest var forskernes og kunstnernes egne håb og 
drømme, som blev kommunikeret skriftligt eller gen
givet billedligt, fx som oldingen eller den gamle kvin
de, der i sang eller fortælling giver slægtens visdom 
videre til den nye generation. Overfortolkning er 
nærliggende, og man må i dag se i øjnene, at vi kun 
ved lidt om emnet. I den ældre folkloristik lå en anta
gelse om, at stort set alle tidligere kunne fortælle eller 
synge gamle viser. Det var dog langtfra tilfældet. Ge
nerelt blev der hyppigt fortalt for de mindste, hvori
mod fortælletraditionen blandt voksne ofte blev vare
taget af lokalt anerkendte, gode fortællere.

Tang Kristensen har flere gange skrevet om et 
stærkt engagement hos informanterne, når de rigtig 
kom i gang. Mette Skrædder (f. 1809) på Mors kunne 
fortælle, »så skummet stod hende i mundvigene«, og 
den begavede husmand, Jens Talund, fra Hallundbæk 
(f. 1819) fortalte i 1873 eventyr til langt ud på natten, så 
Tang Kristensen faldt i søvn under nedskrivningen. 
Jens ruskede ham imidlertid vågen, for han var klar 
over, at der var noget vigtigt i det, han havde at med
dele, og han ville gerne have det nedskrevet.

Vi ved andetstedsfra, at Jens Talund blandt egnens 
ungdom var en populær historiefortæller,36 og det er 
muligt, at nogle af hans historier i 1870’erne mest fun
gerede som underholdning for naboernes børn. Met
te Skrædder havde lært mange af sine viser og histo
rier, da hun fra otte-års-alderen fulgte med sin mor på 
hendes tiggerture i Thy, og moren sang og fortalte for 
at få Mette til at glemme, at hun var sulten.37 * I sin 

fo. Jyske folkeminder, 11,1891, s. 345; MO, 2,1924, s. 160; N.P. 
Larsen: Hodsager-minder. Holstebro 1917, s. 152.
37. B. Holbek: »Moderne folkloristik og historisk materiale.«

I: Gun Herranen (red.): Folkloristikens akt uella paradigm . Åbo 
1981, s. 142. Jf. ETK: »Visesangere og eventyrfortællere i 
Jylland«, IllustreretTidende, 3,1898.10.16, s. 50.
38. Jyskefolkeminder, 1,1871, s. VI; ETK: »Sæd og skik for et par 
menneskealdre siden.« I: Adolf Jacobsen (red.): Hedebogen. 
Odense 1909, s. 45.
•gcy Jyskefolkeminder, 11,1891, s. 317b

første bog, fra 1871, beretter Tang Kristensen om, 
hvordan konerne omkring Herning i mørkningen 
sang viser for børnene, for at de skulle undlade at 
blive søvnige og glemme strikkepindene, da folk ofte 
arbejdede i mørke for at spare på lyset: »Ja, satte dem 
lektier for deri, som de måtte synge igen; og netop på 
den måde blev viserne indprentede ...,« skrev han. 
Andetsteds gentog folkloristen, at nogle mødre under 
strikkeriet sang vers og fortalte et eventyr for de små, 
som de forventede, at børnene gentog den næste af
ten. Dette udviklede både deres forstand og hukom
melse, foruden at det gav fantasien næring, hvad po
sitivt kunne mærkes på deres præstationer i skolen.38 
Gode historier kunne endvidere bruges som beløn
ning over for børn, som havde udført deres arbejde 
pænt. I dag kan de samme historier blive brugt til at 
få børn til at falde i søvn.

I sit efterskrift til Jyske folkeminder nr. 11 fortalte 
Tang Kristensen mange år senere, i 1891, om visesang 
og narration, da han var ung:

Når de fattige mødre sad og fortalte og sang for deres 
børn for at holde dem vågne om aftenen, mens de i 
mørket sad og bandt [dvs. strikkede til salg] eller højst 
taget alle sad omkring en osende lerlampe [til tran] 
med siwæge, ... så fik de disse mundtlige meddelelser 
indøvede så grundigt, at de aldrig glemtes. Fattigdom
men og de særlige mørke omgivelser gjorde blikket 
indadvendt og sindet grublende. Hele sjælsanlægget 
var følelsesrigt, og ukendskab til den store verden gjor
de disse fattige folk med deres snævre horisont til børn 
med barnefagter og barnetanker hele deres liv. Jeg 
nævnte den snævre horisont, men beder dog om ikke at 
få dette udtryk misforstået. Den virkelige verden var 
flad, ensformig flad, og altså på en måde vid nok, men 
dog meget ensformig, kun indeholdende såre lidt til 
fremstilling for sanserne af, hvad der læses om i bøger
ne, og hvad der fortælles om af de rejsende«, [som fx 
uldkræmmere og kvægdrivere].39
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Foruden den jordbundne brug af folketraditionen til 
at forhindre, at børn faldt hen under arbejdet, rum
mer citatet den ofte oversete oplysning om, at tillige 
voksen almue kunne opføre sig på en måde, som an
dre syntes var barnlig. Det drejede sig om en motorik 
og en passion, som i Europa kendes fra middelalder 
og renæssance, hvor folk udtrykte følelser og stem
ninger mere umiddelbart, end det senere blev almin
deligt, og som derfor (efterfølgende) blev opfattet 
som barnlighed.40

40. De få eksempler, som kendes, er ofte blevet undertrykt i 
historiske fremstillinger, sandsynligvis pga, at forskerne har 
tvivlet på, om karakteristikkerne kunne være rigtige. Men 
fænomenet var kendt i europæisk bondekultur, jf. J. Huizinga: 
The Waning ofthe Middle Ages. [1919] London 1990, s. gff.
41. 1929/138. Afhandlinger og artk. IV. Trykt og utrykt: 
Ukomplet MS »En bindestue« .

42. ETK: »Visesangere og eventyrfortællere i Jylland«, 
IllustreretTidende, 3,1898.10.16, s. 50.
43. Som ovenfor.

Det er en kendt sag, at viser og mere eller mindre 
høviske historier fandt et taknemmeligt publikum i de 
jyske bindestuer. Indtil midten af 1800-tallet var det 
almindeligt, at karle, piger og nogle gange mere mod
ne folk sammen forfærdigede uldstrømper, undertøj, 
vanter med videre. Deltagerne kom fra forskellige 
hjem i et lokalområde og mødtes to til tre timer om 
aftenen i en større gårds stue omkring dette arbejds
fællesskab. Strikning blev anset for monotont arbej
de, og sang, historier, gåder etc. var kærkommen un
derholdning, som både vedligeholdt og udviklede 
fortællestoffet. Da Tang Kristensen i 1866 kom til 
Hammerum herred, var bindestuetraditionen lige ved 
at dø ud på grund af konkurrencen fra det moderne 
landbrug og de nye strikkemaskiner. Det er tvivlsomt, 
om han selv har deltaget i en større bindestue med 
dens blanding af spas, arbejde, indbyrdes konkurren
ce og seksuelle hentydninger, selv om han har overvæ
ret mindre fællesstrikninger og givet en levende, om
end rekonstrueret skildring af denne form for 
arbejdsgilde.41

I det hele taget blev sang og særligt historiefortæl
ling brugt under fælles arbejde, når forholdene tillod 
det, og der findes mange beretninger om, hvordan 
håndværkere og bissekræmmere fik natteherberg og 
til gengæld underholdt familien med fortællinger og 
nyheder. Historier blev udvekslet til gengæld for hus

ly og et måltid mad. På samme måde var flere af de 
foragtede tiggere gode fortællere og ville personligt 
nødigt undvære den positive opmærksomhed, som 
blev deres talenter til del, selv om anerkendelsen kun 
strakte sig over en time eller to.42 På markeder og i 
købstæder solgte fx »visekællinger« både nye og 
gamle skillingstryk og sang gerne samtidig viserne. 
Nogle af tilhørerne lærte på den måde en vise udenad, 
mens andre købte flyvebladet med hjem for et par 
skilling. Mange mennesker i 1700- og 1800-tallets Jyl
land kunne læse, i det mindste en lille smule, og i al
muehjemmene blev der af og til læst lidt højt af Bibe
len, af en almanak eller fra tilfældig litteratur. Side om 
side med denne ofte noget højtidelige tekstlighed tri
vedes den langt mere livlige, mundtlige tradition.

11898 skrev Tang Kristensen i et københavnsk ma
gasin om trangen til sådanne historier blandt jævne 
folk i et landbosamfund uden storbyens konstante ny
hedsinformation:

Man kan ikke let i vore dage forestille sig, hvilken ople
velse disse gamle historier kunne have, og hvordan de 
kunne bidrage til at udvide livssynet hos disse menne
sker, ... hvor alt ellers var snævert og fattigt og trangt. 
Der var noget opløftende i under slige livsforhold at 
fortælle om prinsesser og riddere og om, hvordan en 
fattig bondeknold til sidst blev konge i Arabien eller et 
land, der lå så eventyrligt som muligt.43

Forfatteren Meir Goldschmidt har fra sin Jyllandsrej- 
se i 1867 givet et eksempel på, hvordan viser og histo
rier kunne anvendes på en lidt anden måde. Sammen 
med en skolelærer var Goldschmidt gæst hos en stør
re gårdejer og uldhandler - med lysthus i haven - i 
egnen syd for Viborg. Først havde konen med stor 
indlevelse givet nogle spøgelsesberetninger, da der 
kom fremmede til huse:

Husmoren førte en 12-13 års dreng frem og lod ham 
synge jyske sange. Både stemme og sange var ejendom
melige, først overraskende, efterhånden meget behage
lige. Derpå sang den unge skolelærer tilligemed to af 
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børnene. Imellem blev fortalt et eller andet snurrigt 
træk. Det var på en måde en salon med musik og sam
tale, som i London, Paris eller København,

skrev Goldschmidt.44 Beretningen skildrer den gensi
dige underholdning i et noget mere velstillet landbo
miljø end dem, som Tang Kristensen normalt færde
des i, og det fremgår, at man næppe skelnede mellem 
arten af sange eller historier. Nogle af viserne var 
sandsynligvis gamle og sunget på egnens melodier, 
som var fremmedartede for gæsten. Tilsyneladende 
indgik de ubemærket i den almindelige brugsunder
holdning, så Goldschmidt syntes, at han deltog i en 
salon af internationalt tilsnit, selv om det meste må 
være foregået på dialekt.

44. Meir Goldschmidt: »En hederejse i Viborgegnen.« I 
samme: Udvalgte skrifter. 4, Kbh. 1916, s. 76.

45. ETK: »Visesangere og eventyrfortællere i Jylland«, 
IllustreretTidende, 3,1898.10.16, s. 50.
46. Dette er B. Holbeks tese, som hele hans forståelsesramme 
i Interpretation of Fairy Tales, Helsinki 1987 er bygget op omkring. 
Han mener, at eventyrene afspejler, hvad han kalder for land
proletariatets virkelighed og dagdrømme. (Hertil føjes et psyko- 
og strukturanalytisk perspektiv). Jf. også B. Holbek: »Der er 
mening i folkeeventyrene«, Forskningen ogsamfundet, 6,1986.

I slutningen af 1800-tallet blev det klart for for
skerne, at en stor mængde af de optegnede eventyr - 
som hovedsagelig blev fortalt af mænd - næppe var 
lært lokalt, men derimod hørt på sygestuer, i møller 
og kroer på landet og måske særligt på kaserner, mens 
de unge lå inde som soldater. På Sølvgade Kaserne i 
København blev der til midten af århundredet fortalt 
masser af eventyr og sagn på belægningsstuerne. Når 
de unge kom hjem fra tjenesten i forskellige egne af 
landet, blev historierne fortalt videre. For en senere 
tid kan det være vanskeligt at forestille sig, at unge 
mænd fandt det vedkommende at fortælle eventyr 
med et ofte poetisk, overnaturligt eller »barnligt« 
indhold, men det varede ved, så længe almuekulturen 
stadig gav mening for de unge.

Den sidste tredjedel af 1800-tallet blev den afgø
rende kulturelle brydningstid. Tang Kristensen næv
ner selv, at når yngre mennesker på den tid med liv og 
lyst sang en vise om fx kæmper eller omskabelse, var 
det mest for tidsfordriv og for kuriositetens skyld, og 
sjældent fordi folk selv troede på det berettede som 
noget virkeligt. »Men det gjorde de gamle. De troede 
virkeligt, at der var trolde til og spøgelser og lindorme 
og ellefolk og meget andet overnaturligt,« skrev han. 
De ældre vidste godt, at den yngre generation betrag
tede stoffet som gammeldags og endda grinede af det. 

Tidligere flokkedes folk nysgerrigt om en god fortæl
ler med et stort repertoire, men efterhånden lyttede 
de blot ukoncentreret, hvis de overhovedet hørte ef
ter. Derfor trak de gamle sig ofte tilbage og førte et 
mere indadvendt liv.45 I forskellige sammenhænge 
nævner Tang Kristensen, at den ældre generation ofte 
besad en poetisk fornemmelse for både viser og even
tyr, og at fremførelse og indhold glædede dem sjæle
ligt. Nærmere kom han det ikke.

Selv om folk brugte gammelt og nyere vise- og for
tællestof mellem hinanden, er det tydeligt, at det æl
dre materiale, som blev indsamlet, stammede fra, eller 
i det mindste var påvirket af livsvilkårene i det gamle 
standssamfund, lige meget, om det gjaldt senmiddel
alderen, renæssancen eller blot perioden omkring 
1800. Udover de fiktive motiver tilhørte stoffet en ver
den befolket af konger, fruer og herremænd samt 
krigsfolk eller præsteskab og endelig af almindelige 
almuemennesker, som bønder og ugifte tjenestekarle 
og piger. Man bør dog være opmærksom på, at nogle 
viser bevidst var udformet i arkaisk stil.

Det grundlæggende forhold mellem dem, der hav
de gods og guld, og dem, der ikke havde så meget at 
gøre godt med, er tydeligt i meget af materialet. Det er 
dog på ingen måde det samme som, at denne folklore 
blot afspejlede livssituationen i de nederste, landlige 
befolkningsmiljøer. Meget af det ældre visestof stam
mede tilsyneladende fra, eller viste hen til, de øvre 
samfundslag. Måske havde materialet været brugt sy
nonymt af både elite og mere almindelige mennesker; 
dog holdt viserne og fortællingerne sig længst blandt 
såkaldte småfolk, måske fordi de tydelige modsæt
ninger mellem godt og ondt, ret og uret i 1800-tallet 
nok var mest nærværende i deres hverdag. Men folk 
fortalte næppe historierne som genfortællinger af 
deres egen jævne, dagligdags tilværelse.46 Der kan i
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Sølvgade Kaserne i København blev opført 1770 og var i generationer udvekslingssted for historier blandt soldater fra alle 
egne af landet. Tidlige folklorister ville sjældent indse, at deres videnskabelige forsøg på at lære indsamlerne at stedfæste 
deres optegnelser og lokalisere heri omtalte stednavne var ret omsonst, hvis beretterne havde lært fortællingerne på 
kaserner og sygehuse og senere bragt dem rundt i landet for dér at give dem et hjemligt præg og erstatte stednavne med 
lokalt kendte betegnelser. Meget tyder på, at de militære forlægninger langt op i 1800-tallet spillede en væsentlig rolle for 
kommunikation af landlig folklore. I militæret fordrev bønderkarlene ofte tiden med gensidig underholdning fra den 
mundtlige fortællekultur: Sagn og historier med motiver fra deres forskellige miljøer. Til venstre ses den gamle Øster- 
vold. (Koloreret prospekt i Det Kongelige Bibliotek).

mange eventyr og sagn udledes normmæssige træk 
fra en selvretfærdig almueverden, som tillige er gen
kendelig i andet af bondesamfundets kulturtradition. 
Fx positivt ladede elementer som renfærdighed, mod, 
troskab og snildhed. En vis grundlæggende skepsis 
mod »de store« er som sagt også synlig. En skepsis, 
som ses i frygten for overgreb fra både de store og fra 
troldtøj, og som eventuelt kunne imødegås gennem 
gensidig støtte, snuhed, magi eller ståen fast på egen 
ret.

Sandsynligvis blev mange viser blot sunget, fordi 
melodierne helt enkelt var mundrette, og mange hi
storier fortalt, fordi de blev regnet for gode. Særligt 
de overnaturlige trylleeventyr om drager, glasbjerge 
og forvandlinger er fortsat fascinerende og har i gene

rationer inspireret den finere digtning. Men adskillige 
folkeeventyr og gamle sangtekster var elementært 
spændende og oprullede situationer i livet, som de fle
ste enten gøs for eller længtes efter; samtidig med at 
de vidste, at de næppe ville komme til at opleve dem. 
På samme måde kunne det dreje sig om momenter 
som det begærede eller det uopnåelige, som det var 
eventyrligt at høre eller fabulere om.

Den slags beretninger stimulerede fantasien og 
imødekom længslen efter skæbnefortællinger, lige 
meget om det gik godt eller skidt. Enkelte af eventy
rene var velkomponerede historier i mesterklasse, 
fremført af dramatisk talentfulde folk, hvad der et 
godt stykke op i 1800-tallet var værdsat i mange mil
jøer. Andre af historierne kunne ud fra en senere tids 
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synspunkter være naive og frivole, men i en tilværelse, 
som sjældent bød på så megen stimulans, var de gode 
til at tænke og drømme med. Særligt eventyrene hav
de noget nærmest ikke tidsbundet over sig. I en hver
dag med begrænsede skriftlige og billedlige medier 
ville mange mennesker gerne høre de evige beretnin
ger om ægteskabslængsel, trofasthed, rigdom og svig, 
skønt handlingen udspandt sig i en fremmed ver
den.47 Og på områder, hvor de måske havde vanske
ligt ved at formulere sig individuelt, kunne de bruge 
vendinger fra viser og historier til følelsesmæssigt at 
udtrykke sig over for andre. Eventyr- og sagnstoffet 
opererede med billeder og situationer, som fortællere 
og tilhørere på nogle områder kunne overføre på sig 
selv, enten på deres livsforløb eller over på de tanker, 
som de tumlede med. Desuden forbandt fortællinger
ne noget personligt vedkommende med nogle af om
givelsernes almene, moralske forventninger. Denne 
mulige kobling var nødvendig, for at den fælles nar
ration lod sig opretholde.

47. Den internationale forskning er fuld af tolkninger af fx 
freudiansk, adfærdspsykologisk og strukturalistisk karakter 
(jf. B. Holbek: Interpretation of Fairy Tales, Helsinki 1987, s. 
187-403), men ingen skole har indtil i dag givet en egentlig 
overbevisende tolkning.

48. Se også Caroline Nyvang: »Krummer og brød. Iscenesæt
telse af det gamle i en dansk museumsforstanders forfatter
skab: H.P. Hansen, Herning Museum«, Herning Museum. 
Midtjyskefortallinger. 2005, s. i4gff. Det antikvariske perspektiv 
går tilbage til renæssancen, men eksisterer stadig, særligt 
blandt engagerede, frivillige samlingsforvaltere.

Gennem det tidlige feltarbejde erfarede Tang Kri
stensen, at selve genskabelsen af det gamle stof kunne 
have en slags eksistentiel betydning for sangerne og 
fortællerne, selv om han aldrig bruge dette ord. Beret
ningerne skulle ikke forklares; de var noget stadig le
vende, som de gamle var glade for at gentage eller 
nød at høre gentaget eller gentolket; ligesom børn, 
der kan lide at synge de samme sange og få fortalt de 
samme historier. Det pegede tilbage på noget næsten 
universelt: Verset og fortællingen - ikke som tekst - 
men som erindring, hørt så hyppigt, at ord og forløb 
var lært udenad, var blevet til noget værdifuldt, som 
folk hver gang frydedes ved, særligt hvis fremførelsen 
var kompetent. Der kunne være noget rituelt over en 
historie, som trods variationer og individuelle fortolk
ninger indeholdt en genkendelig kerne og måske min
dede tilhørerne om, hvordan verden burde være, eller 
anslog velkendte momenter i alles tilværelse. Først op 

imod 1900 blev informationskanalerne så mangfoldi
ge og infrastrukturen så udbygget i Danmark, at for
udsætningerne for den ældre, mundtlige fortælletra
dition ikke var til stede på samme måde som før.

De lærdes opfattelse: Poesi, national 
etnografi eller fagdata?

Hverken den dannede offentlighed eller videnskabs
folkene havde noget entydigt syn på, hvordan den 
mundtlige tradition burde opfattes, og hvordan mate
rialet skulle bruges eller indgå i deres egen verden. De 
involverede var enige om værdien i det bjergede stof, 
men derudover eksisterede der forskellige meninger, 
som det er nødvendig at skelne imellem. Grundlæg
gende stod den poetiske opfattelse, som dominerede i 
første halvdel af 1800-tallet, og som havde paralleller 
i den nordiske arkæologi, over for en historisk-etno- 
grafisk: Den sidstnævnte retning tiltvang sig i slutnin
gen af århundredet større opmærksomhed, særligt 
inden for den genstandsorienterede folkekulturs om
råde. Det sås fx i etableringen af Nordiska Museet i 
Stockholm 1873, Dansk Folkemuseum i 1885 og Fri
landsmuseet fra 1897, hvor udstillingernes visuelle 
fortid stod i tydelig modsætning til det omgivende 
moderne samfunds materielle udtryk.

Begge opfattelser havde rod i et fortidsperspektiv, 
hvor gamle og ikke længere forståelige fænomener 
udgjorde en kvalitet i sig selv.48 Hvorfor det forholdt 
sig således, blev sjældent forklaret. Ligesom i den tid
lige romantik var det noget, der primært skulle for
nemmes. Derved blev de mennesker, der havde sam
me historieengagement, knyttet sammen omkring 
dette indforståede meningskompleks. Sådanne små 
humanistisk-antikvariske fællesskaber kan spores i de 
fleste initiativer omkring organiserede indsamlinger 
og i etablering af tidlige samlinger og museer.
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I breve og skriftlige kommentarer brugte Svend 
Grundtvig ofte den noget indforståede vending, »de 
gamle sager«, når han refererede til sit arbejde med de 
ældre håndskrifter og den optegnede folklore, og han 
blev tilsyneladende forstået af dem, han henvendte 
sig til. I sit første forord til sine Gamle danske minder 
talte han flere gange om interessen for »det gamle«, 
hvilket vil sige, det som her og der tittede frem i hver
dagen, og som blev opfattet som værende af en anden 
beskaffenhed end alt det øvrige i samtiden. Det var 
disse overlevede, ofte sproglige, fragmenter, »i det 
pulterkammer, der findes i de fleste hoveder«, som in
teresserede ham.49 Næppe måden, hvorpå nogle af 
trækkene indgik i hans samtid, men deres vidnesbyrd, 
når de blev opfattet som levn, der viste hen til en tid
ligere - fælles - og ukendt tid. Sådanne fænomener 
betegnede Grundtvig ofte med de positive ord »mær
kelige« og »ejendommelige«. Aldrig var han gladere, 
end når han kunne prøve kræfter med nogle ejendom
melige vers i en gammel, sjælden vise, som trods alt 
stadig lod sig synge. Senere viste Olrik et lignende 
engagement, fx da han i 1897 havde undersøgt gamle 
Odinforestillinger i form af »den natlige jæger« og 
tilfældigt på Lolland-Falster erfarede, at rester af old
tidens højere mytologi stadig eksisterede, omend i en 
noget dunkel form.5° En generation senere skrev H.P. 
Hansen i Herning om, hvordan hans samtidige hus- 
mænd på heden bandt stråkurve med den samme tek
nik (kaldet »løb«) som kendtes fra Tut-Ankh-Amons 
over 3.000 år gamle grav. Alle fandt det fascinerende, 
at de gennem sådanne konkrete kulturudtryk kunne 
iagttage fortidens spor i nutidens hverdag.51

49. Gamle danske minder. 1, Kbh. 1854, s. iff.
50. A. Olrik: »Dansk Folkemindesamling.« I: Samme (red.): 
Fra Dansk Folkemindesamling. Kbh. 1908, s. uf.
51. Da ETK i 1901 havde anskaffet sig et fotografiapparat, 
tænkte han i samme baner og ville gerne have billeder af »rid
serne i Staby nordre kirkemur, blodpletterne i Sim, af blodige 
hænder hist og her ...« mv.1917/127. ETK t. Olrik 1g01.05.19.

52. ETK: Jydskefolkemserogtoner, 1871, s. V; ETK brugte 
udtrykket mange steder, fx i indledninger til kildeudgaver, i 
artikler og i MO. 1929/149. K. Jeppesen t. ETK 1871.12.19.
53. Jf. Joseph Leerssen: »The Cultivation of Culture. Towards

Det poetiske perspektiv kom tydeligst til udtryk 
blandt de mennesker, som talte om stoffet som »folke
digtning«. De koncentrerede folkloren til særligt at 
bestå af viser, eventyr og delvis sagn (opfattet som 
tekster) og udelod folkesprog, kulturelle institutioner 

og livet i bredere forstand, som interesserede en sene
re tid. For mange litterært orienterede mennesker var 
viserne og eventyrene umiddelbart de centrale ele
menter i den folkelige digtning, som indsamlingerne 
for en stor del havde bragt frem i lyset, og som nu blev 
løftet op i den skriftlige kultur.

Svend Grundtvig brugte hyppigt begrebet folke
digtning. Selv om ordet er et ægte barn af 1700- og 
1800-tallets tyske romantik, fik det en lang levetid, og 
anvendes stadig. Tang Kristensen betjente sig selv af 
begrebet, særligt i sine yngre dage. Fx startede han 
jydskefolkeviser og toner fra 1871 med sætningen »Folke- 
poesien lever endnu i sin gamle ærværdige skikkelse 
...« I den åbenhjertige brevveksling mellem Tang 
Kristensen og hans ungdomsven Kristen Jeppesen 
ses, at den litterært orienterede Jeppesen, trods hans 
kendskab til det brede indsamlingsarbejde, der lå for
ud for Jydskefolkeviser, primært vurderede værket som 
poesi. Han skrev begejstret til Tang Kristensen, at 
man i bogens »poesi fandt en kilde til kvægelse.« Ved 
siden af »Detgamle testamentes skjaldeværker«, Homer 
og andre oldtidsdigteres værker, var der nu tillige red
det nogle kostelige skatte fra den jyske hede, omend 
de meget forståeligt havde almuens skær over sig. Jep
pesen håbede ikke, at folk trods den »prosaiske og 
blaserte tomhed, som trænger os indefra og udefra, 
skulle kaste [denne] barnlighedens poesi overbord.«52

Her ses den poetiske opfattelse tydeligt. Hensig
ten med at overføre den hidtidige mundtlige tradition 
til tryk var i første omgang at formidle denne poesi til 
æstetisk interesserede kredse. Når forskerne havde 
fået større overblik over det mangfoldige materiale, 
senere tilføjelser var blevet luget ud, og lakuner fyldt, 
var det meningen, at folklorestoffet mere rent og purt 
skulle »gives tilbage til folket«, som det nogle gange 
blev formuleret. En redigering af stoffet ud fra dette 
perspektiv kan opfattes som en slags nykultivering af 
den allerede indsamlede kultur; hvad der forekom i 
de fleste europæiske lande.53
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Det var denne æstetiske opfattelse af minderne, 
som Grundtvig og andre romantikere fra midten af 
1800-tallet kædede sammen med en identifikation af 
det særligt danske. Den enkelte kunne glæde sig over 
folkepoesien og samtidig opleve sig som indskrevet i 
et nationalt fællesskab. Derfor var der for Grundtvig 
god mening i at se sin samlervirksomhed som et led i 
fædrelandets tjeneste. Denne sammenkobling af den 
poetiske opfattelse med det nationale udgør den ene 
af tidens hovedpositioner i forhold til folkloren.

Der eksisterede dog andre refleksioner over, hvad 
det egentlig var, man foretog sig ved at fokusere på 
folkedigtningens æstetiske værdier og ved at mene, at 
den i skriftlig og renere form ville være af interesse for 
menigmand. Kristen Jeppesen læste ofte Tang Kri
stensens tidlige optegnelser igennem før trykningen, 
og i et brev fra 1875 skrev han tilbage, at folkedigtnin
gen både kunne opflamme og røre nutidens menne
sker. Men den kunne kun trives og blomstre, så længe 
folkets eget sind endnu var barnligt, naturligt og 
egentlig godtroende. »Kun så længe vil der være 
trang til den, kun så længe vil der være fortællere, 
som kunne gengive fortællingerne med overbevisnin
gens kraft og varme, og tilhørere, som kunne tro, og 
derfor glæde sig ved at høre dem,« skrev vennen. Når 
nu forskerne indsamlede denne folkedigtning og selv 
glædede sig ved at kende den, var det af en anden 
grund end den, der fik forfædrene til at meddele hver
andre beretningerne: »Vi finde nemlig i dem et tro bil
lede af folkets åndelige liv, dets huslige indretning, 
levemåde, vaner, tilbøjeligheder, udtryksmåde og 
sproglige vendinger; tit også af borgerlige forhold og 
offentlige indretninger og af egnes og steders udse
ende i tidligere tider ...,« noterede Jeppesen.54

55. Jf. Jørgen Jensen: »Arkæologien. Da oldforskningen blev 
national.« I: P.O. Christiansen (red.): Veje til danskheden. Kbh. 
2005.

a Definition of Romantic Nationalism in Europe«, Working 
Papers. European Studies Amsterdam, University of Amsterdam 
2006, http://www.europesestudies.nl, afsnit 4.
54.1929/149. K. Jeppesen t. ETK 1875.02.27. Det citerede fra 
brevet er et forslag til en (ikke anvendt) subskriptionsindbydel
se, sandsynligvis til en eventyrsamling, som først kom flere år 
senere. Det var næppe hverken Jeppesens eller ETK’s hensigt 
at udæske Grundtvig-positionen, men de mente tilsyneladen
de, at eventyrene var af en så anderledes karakter end viserne, 
at begrundelsen for at udgive dem burde være en anden.

Her kom Kristen Jeppesen til at røre ved et ømt 
punkt i tidens borgerlige opfattelse af folklore uden 
fokus på den sammenhæng, den indgik i. Samtidig 
fremhævede han, at meget af stoffet i særligt eventyr 
og sagn indholdsmæssigt tillige fortalte om etnografi
ske omstændigheder, som mere havde at gøre med 
kulturhistorie end med æstetik. Dette perspektiv fik i 
de følgende år flere tilhængere.

Den historisk-etnografiske opfattelse af folkloren 
var bredere end den poetiske og kunne tilmed rumme 
dele af den, særligt hvad angik det lyriske visestof. 
Man kan sige, at vægten i den historisk-etnografiske 
opfattelse blev lagt på stoffet som gammelt, og som 
noget der primært havde at gøre med stedbunden et- 
nicitet. Hele galleriet af genrer i Grundtvigs museum 
var på forskellig vis udtryk for folkets varierende ka
rakteristika rundt om i riget. Helheden i denne varia
tion inden for den større kulturelle og topografiske 
ramme karakteriserede nationen.

Sammen med levn i form af landskaber, ruiner og 
artefakter kunne det enkelte menneske bruge folklo
restoffet til at reflektere ud fra. Hvor levnene for de 
fleste mennesker tidligere havde været negligerede 
som ligegyldige eller mærkværdige, lærte mange i 
1800-tallet at betragte dem som kulturhistoriske. Det 
betød, at de kom til at se sig selv som historiske men
nesker med rødder tilbage i tiden, sådan som også 
oldtidssamlingen fra begyndelsen af 1800-tallet i det 
nuværende Nationalmuseum lagde op til.55 I det vi
dere perspektiv kunne denne personlige identifikati
on udvides til at gælde for alle mennesker, der havde 
fælles historisk og sproglig baggrund. Her har vi den 
anden af 1800-tallets hovedpositioner i opfattelsen af 
folklore, den nationalt-etnografiske.

Hvor fortalerne for den poetiske opfattelse af ma
terialet ville bruge folkloren som grundlag for at 
fremelske en almen, dansk nationalfølelse, var hensig
ten for folkene bag den historiske opfattelse særligt at 
udvikle en fælles fortidsbevidsthed blandt alle dan
ske. Enten som styrkelse indadtil efter 1864 eller som 

83



4- fagfeltet: forskerne indsamler befolkningens poesi og sagn ca. 1850 - 1950 SCI.DAN.H. 4 • I

et memento over for den moderne udvikling. Svend 
Grundtvig og den ældre Tang Kristensen repræsente
rede hver især de to positioner, som i det ydre kunne 
ligne hinanden, selv om de var forskellige.

De to hovedforskelle blev i praksis modereret ved, 
at flere litteraturhistorikere, historikere og kulturfor
skere nok havde deres hjerte i én af opfattelserne, 
uden at de dog udelukkede den anden. Sådan for
holdt det sig også med Tang Kristensen. Og forfatte
ren til de 14 bind Dagligt liv i Norden, Troels-Lund, som 
forfægtede det historisk-etnografiske perspektiv, så sit 
arbejde om livet i renæssancen som både historisk 
forskning og som en national indsats. Det var langtfra 
blot for underholdningens skyld, at nogle af hans bø
ger blev udleveret til de menige værnepligtige. De 
unge soldater skulle lære deres gamle, kulturelle 
danskhed at kende.

Til fortrydelse for flere af fortalerne for den natio
nale retning var Tang Kristensen som nævnt langtfra 
så ideologisk, for ikke at sige chauvinistisk, som de 
kunne ønske. Thorkild Gravlund sagde i sin tale ved 
Tang Kristensens 85-års-dag i 1928, at »han er ikke af 
dem, der råber »Danmark leve« ved enhver lejlighed, 
men hele hans arbejde er et stilfærdigt: Danmark 
leve,« og Hans Ellekilde skrev ved hans død året efter 
i Højskolebladet, at han var en stålsat national karak
ter.56 Når Tang Kristensen selv i sin mest poetiske pe
riode, i den første halvdel af sit liv, talte om den videre 
hensigt med stoffet, var det imidlertid folkets åndelige 
overlevelse, der lå ham mest på sinde. Han var skep
tisk over for den begærlighed og pengeglæde, han så 
vinde frem i jævne kredse, og han mente, at minderne 
kunne være med til at åbne folks øjne for »det poeti
ske i livet, og ... danne en modvægt mod den stedse 
overhåndtagende materialisme.« Den fandt han tilli
ge i partiet Det forenede Venstre, selv om partiet også 
ville friheden.57 Tang Kristensen svigtede aldrig sit 

56. Citat fra Vejle Amts Folkeblad, 1928.01.25; H. Ellekilde: 
»ETK«, Højskolebladet, april 1929.
57. ETK: »Visesangere og eventyrfortællere i Jylland«, 
IllustreretTidende, 3,1898.10.16, s. 50; 1929/144 I. ETK t. S. 
Grundtvig 1877.07.12. Med friheden mente han sandsynligvis 
parlamentarisme. Jeg skal senere i kapitel 11 redegøre nøjere 
for hans argument i sagen.

58. For en sen udløber, se den karakteristiske præsentation af 
faget i Sigfrid Svensson: Introduktion tillfolklivsforskningen. 
Stockholm 1969.

synspunkt om modernitetens åndelige forfladigelse, 
omend han i hverdagen arbejdede meget kildenært 
og publiceringsorienteret med folkloren.

Endeligt eksisterede en tredje position inden for 
anvendelsen af folklore, som man kunne kalde for den 
eksklusivt videnskabelige. Folkloren behøvede på in
gen måde kun at blive kædet sammen med noget po
etisk eller noget nationalt. Den kunne tillige opfattes 
som kulturelle udtryk i sig selv; udtryk, som kunne 
gøres til genstand for 1800- og senere 1900-tallets fag
lige perspektiver, det være sig historistisk, diffusioni- 
stisk, psykologisk, strukturelt mv. Kun få personer 
kan i 1800-tallet siges alene at repræsentere denne po
sition. Alle seriøse forskere arbejdede videnskabeligt 
humanistisk med folkloren - samtidig med, at de var 
engagerede i den nationale sag eller historiske be
vidstgørelse af befolkningen. I forlængelse af disse 
mere ideologiske hensigter lå i mange år endvidere 
uddannelsessamfundets folkeoplysende projekt, og i 
1960’erne og 1970’erne, for nogle folkloristers ved
kommende, tillige en marxistisk, nyromantisk ideali
sering af den jævne befolkning.

Den allertidligste antikvariske indsamling havde 
kun undtagelsesvist en videnskabelig ambition. Fra 
Svend Grundtvigs tid var det videnskabelige formål 
imidlertid klart. Det drejede sig om at udrede stoffets 
forskellige bestanddeles oprindelse i historien og gen
nem sammenlignende undersøgelser at studere på
virkningsveje. Denne arbejdsmåde udviklede sig se
nere internationalt til den såkaldt historisk-geografiske 
metode på basis af et så bredt versionsmateriale som 
muligt, i Norden begyndende med den »finske sko
le«. Starten var filologisk-komparativ, og senere kom 
inspiration fra både kultur- og sproggeografi, som 
forlenede den humanistiske folklore med en nærmest 
naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvilende på mo
tivtypologi og kartografi. Ideelt set var målet at kom
me frem til kulturens lovmæssigheder, hvad angik 
rumlig spredning og nydannelser.58 Senere kom an
dre perspektiver på banen.
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Generelt har folkloristikken dog sjældent været 
tynget af større teoretisering. De fleste forskere i Nor
den arbejdede frem til midten af 1900-tallet med en 
materialenær forskning, ofte i forbindelse med fort
sat udbygning af traditionsarkivernes stof. Fagområ
dets repræsentanter så sjældent den ofte tætte sam
menknytning af deres personlige glæde ved stoffet, 
»folkets vel« i mere dunkel forstand, og kritisk forsk
ning som noget mærkværdigt, endsige som et erken
delsesmæssigt problem.59 Ved det tredje nordiske fol
kelivs- og folkemindeforskermøde i København i 
1924 drøftede fremtrædende fagfolk fra de fire nordi
ske lande aktuelle problemer, og under et større af
tenselskab afsang kongressen Jørgen Olriks sang af
fattet til lejligheden.601 første og sidste vers blev det 
understreget, at det fælles, høje mål var styrkelsen af 
folkets marv og folkets genfødsel. Mellemste vers 
lød:

59. Det skete først sent i 1900-tallet, jf. Klaus Geiger m.fl. 
(red.): Abschied vom Volksleben. Tübingen 1970; Hermann 
Bausinger: Volkskunde. Berlin 1971.
60. J. Olrik (1875-1941) var inspektør ved Dansk Folkemuseum 
og aktiv i foreningen Danmarks Folkeminder. Blandt de yngre 
udenlandske deltagere i seancen var senere så centrale fagfolk 
som Rob. Wikman, Nils Lid, Knut Liestøl, Gösta Berg, Åke 
Campbell og Sigurd Erixon. Kongresreferat i Danske Studier 
1924. Sangen blev også sunget ved foreningen DF’s 25-års- 
jubilæum 1933 tilføjet et ekstra vers. Jf. Karsten Biering: 
»Foreningen Danmarks Folkeminder 1908-2008«, Folk og 
Kultur, 2008, s. 20.

61. Se videre Jens Henrik Koudal: Folkeminder og dagliglivets 
kultur. Kbh. 2004, s. 25JI.
62. A. Olrik: »Dansk Folkemindesamling.« I: Samme (red.): 
Fra Dansk Folkemindesamling. Kbh. 1908, s. 5.
63. Denne tradition blev i flere af de nye, selvstændige lande i 
det østlige Europa revitaliseret i 1990’erne.

Folkesæd og folkeminder
er vor forsknings mål;
dem vi bjerge, før de svinder, 
som en brand af bål.
Ved de svundne tiders lue 
som i spejl os selv vi skue, 
og i mindets aftenrøde 
nytids gry vi møde.

Dansk Folkemindesamling 1904
Svend Grundtvigs elev, Axel Olrik, var i 1896 blevet 
fast docent og i 1913 professor i nordiske folkeminder 
ved universitetet. Ved Grundtvigs død i 1883 købte 

Det Kongelige Bibliotek hans folkloristiske opteg
nelses- og afskriftsamling og erhvervede senere yder
ligere Jens Kamps og Frederik Lange Grundtvigs 
samlinger. H.F. Feilberg ønskede, at hans optegnel
ser og etnografisk-folkloristiske bibliotek ved hans 
død skulle tilfalde offentligheden, og Olriks egen 
samling - for ikke at tale om Tang Kristensens store 
mængder optegnelser - ville også en dag kræve tag 
over hovedet. På den baggrund tog Olrik og Feilberg 
initiativ til at etablere en offentlig, dansk folkeminde
samling. Det Kongelige Biblioteks chef, H.O. Lange, 
gik ind for idéen og skaffede fornøden økonomisk 
støtte hos den nye regering fra systemskiftet 1901. I 
1904 blev Dansk Folkemindesamling oprettet, med 
adresse i biblioteket, og fra 1917 som en selvstændig 
statsinstitution.61 62 Institutionen skulle være intet min
dre end et nationalmuseum til afbildning af det dan
ske folks fordums dagligliv f og arkivets navn kombi
nerede både det nationale, folket og mindet. 
Parallelle træk kan spores i de fleste af kontinental- 
europas traditionsarkiver, som bevidst eller ubevidst 
byggede på Herder-traditionen, der holdt sig langt 
op i 1900-tallet.63

Olrik blev forstander, og institutionen skulle fra 
starten værne og supplere samlingerne samt drive 
videnskabelig granskning. Der skulle ingenlunde 
blot registreres og ekspederes, men arbejdes fagligt 
kreativt. Selv var han en strategisk begavelse, og 
projektet kom godt fra start. Folkemindesamlingen 
blev anerkendende omtalt i offentligheden, langt ud 
over hvad dens beskedne volumen berettigede til. 
Institutionen var en sjælden fugl i en tid, hvor der 
ikke fandtes humanistiske universitetsinstitutter 
med specialbiblioteker, hvor professorer arbejdede 
hjemme, og hvor det langtfra var kutyme, at akade
miske institutioner havde faglige kontakter til 
almindelige mennesker rundt om i landet. I uni-
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Dansk Folkemindesamling 
1906. Axel Olrik stående ved 
skrivepulten, studentermed
hjælp Astrid Lund, magister 
Georg Christensen og ved 
bordet til venstre den unge 
assistent Grüner-Nielsen. 
Over døren skimtes et stik af 
Svend Grundtvig.

versitetsmiljøerne skete den slags mest efter 2. ver
denskrig, og også derfor blev Folkemindesamlingen 
set som et spændende sted, som skabte et tidligt Her
fagligt miljø.

Olriks ambitioner var store, og allerede i 1908 var 
han primus motor i oprettelsen af foreningen Dan
marks Folkeminder, blandt andre med hjælp fra hans 
medredaktør i Danske Studier, Marius Kristensen (1869- 
1941) i Askov, hans egen bror, Jørgen Olrik fra Folke- 
museet, flere yngre kandidater og med indirekte støtte 
fra Feilberg. Den erfarne Tang Kristensen ville man i 
første omgang undlade at spørge af frygt for, at han 
skulle gøre sig vanskelig og eventuelt i de øvriges øjne 
skævvride de faglige prioriteringer. Den belastende 
opløsning af Kristensens kære Dansk Folkeminde
samfund i 1889 skræmte yderligere - den forening, 

som havde udgivet det hedengangne Skattegraveren.6* 
Den nye forening skulle primært publicere skrifter og 
gennem sin medlemsskare af lærde og læge interesse
rede optegne (ældre) folkeminder i samvirke med Fol

64. Jf. formøde på Askov: 1917/126 II. H.F. Feilberg til A. Ol
rik 1908.02.27. Bjerge og Feilberg mente, at skulle ETK være 
med, var »sagen kvalt i fødslen.« Efter at foreningens love var 
vedtaget, blev ETK dog optaget i styrelsen uden særlige hverv. 
Se også Hans Ellekildes samling: 1966/2 IIA. Om DFS, HE’s 
manus om A. Olrik og fore. DF. Om Skattegraveren se bemærk
ninger i 1888/89 i 1917/126I. H.F. Feilberg t. Olrik og 1929/146. 
H.F. Feilberg t. ETK 1889.12.10. Skattegraveren udkom i 12 bind 
1884-89, med et tillægsbind i 1890. Samme bekymring over 
ETK’s medvirken fandtes ved DFS’s grundlæggelse i 1904, jf. 
1917/122 II. Olrik t. H.F. Feilberg 1904.10.15. For ETK’s reak
tion se MO, 4,1927, s. 434h Se videre om Skattegraveren i kap. 9.
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kemindesamlingen. Det skete blandt andet gennem 
det nye videnskabelige medie, den udsendte spørgeli
ste, hvor meddelere svarede på ens og systematisk ud
formede spørgsmål.65 Denne indsamlingsteknik blev 
senere udbredt i indsamlingen af folkemål og siden 
inden for Nationalmuseets Etnologiske Undersøgel
ser fra omkring 1940 og frem.66

65. ETK mente dog fra starten, at for meget vægt blev lagt 
på udgivelse af fremstillinger og for lidt på indsamling. Han 
ønskede i stedet oprettet et tidsskrift, som primært skulle 
publicere stof. Jf. MO, 4,1927, s. 434b Se tillige note 131.
66. Ole Højrup: »The Work of the Danish National Mu
seum’s Ethnological Surveys Department.« I: Holger 
Rasmussen (red.): Dansk Folkemuseum & Frilandsmuseet: History & 
Activities. Kbh. 1966.

67. A. Olrik: »Dansk Folkemindesamling.« I: Samme (red.): 
Fra Dansk Folkemindesamling. Kbh. 1908, s. iof.
68. Jf. P.O. Christiansen: Kulturhistorie som opposition, Kbh. 
2000, s. 86f.; Bjarne Stoklund: »International Exhibitions and 
the New Museum Concept in the Latter Half of the Nine
teenth Century«, Ethnologia Scandinavica, 23,1993; Holger 
Rasmussen: Bernhard Olsen. Kbh. 1979, s. 8gff. Det er tankevæk
kende, at disse 100 år gamle refleksioner på nogle områder 
tåler sammenligning med dagens overvejelser om kunstneriske 
virkemidler i antropologien, jf. Arnd Schneider & Christopher 
Wright (red.): Contemporary Art and Anthropology. Oxford 2006.

Dermed blev det nydannede centralarkiv samtidig 
en aktiv indsamlingsinstitution med tilhørende for
midlingsorgan, omend de to opgaver blev varetaget af 
den private støtteforening. Konstruktionen kom til at 
virke i de næste 100 år og var i starten meget effektiv, 
blandt andet på grund af adskillige frivillige og ta
lentfulde medarbejdere. Fagfeltet spændte over både 
historisk filologi, samtidig dialektforskning, indsam
ling af de fleste former for folkeminder, musiktraditi
on, almen kulturhistorie og i en del år tillige folkepsy
kologi. Desuden blev foreningen Danmarks Folke
minder i adskillige år et koordinerende organ for flere 
aktiviteter, hvor folklorister, sprogforskere og muse
umsfolk havde fælles kulturhistoriske interesser.

I sine visioner for samlingen skrev Olrik i 1908, at 
man rundt om i de forskellige lokaliteter næsten skul
le være fastboende for at lægge mærke til betydnings
fulde nuancer og sammenhænge. Tang Kristensen 
havde særligt søgt »de samlede rækker af ensartet 
stof« (som for øvrigt både Grundtvig og Olrik prakti
serede), »men det gælder tillige at iagttage alt det, 
som kun ses på stedet,... som en levende helhed, som 
del af en vis befolknings liv.« Dette »videnskabelige 
interiør« så Olrik gerne fremmet, og indtil videre glæ
dede han sig over den nystartede forenings igangvæ
rende udgivelse af Frederik Lange Grundtvigs efter
ladte optegnelser - fra Iowa - af en dansk udvandrers 
helhedsberetning om livet på en falstersk gård om- 

kring midten af 1800-tallet.67 Det var den senere 
kendte Livet i Klokkergården fra 1908-09, han omtalte; 
den første publikation i foreningen Danmarks Folke
minders serie af informative folkelivsskildringer. Dis
se skildringer, som fik deres storhedstid i 1910’erne og 
1920’erne, havde ofte karakter af såkaldt tætte beret
ninger fra velafgrænsede lokaliteter, hvor de beskrev
ne temaer dannede en form for helhed, det vil sige var 
udtryk for stedets særlige kulturmiljø.

Dette er det tidligste eksempel på, at fagfolk satte 
spørgsmålstegn ved Grundtvigs kategorier som stort 
set eneste ordnende princip for det nyere folklorestof. 
Særligt burde man være opmærksom på små, afgræn
sede samfund, da de havde bevaret deres særpræg 
bedst. Det, som Olrik efterspurgte, var sammenhæng 
imellem kulturtrækkene, og den fandt han sandsyn
ligvis ved i første omgang at overføre Bernhard Ol
sens interiøridé fra Folkemuseet og Frilandsmuseet 
på det levende liv mennesker imellem. Olsens livagti
ge totalopstillinger havde dog teoretisk intet med den 
senere funktionalisme at bestille og var nærmere en 
udløber af romantikkens helhedstænkning isprængt 
tidens biologisk inspirerede organismeinteresse.68 
Resultatet kunne dog i praksis være ret ens.

Principielt ville Olrik ikke alene samle informati
on om folkets tro og digtning, »men alt, hvad der hø
rer den svindende livsform til: Dagligliv, fest ...« mv. 
Selv var han kun undtagelsesvis i marken, men flere 
medarbejdere var i gang med at optegne om fx gam
mel landsbyorganisation (Poul Bjerge), idræt, de rej
sende (Johan Miskow), dans og stednavne, for ikke at 
tale om Grüner-Nielsens og Hjalmar Thurens optagel
ser af dansk og færøsk folkesang på fonograf foruden 
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Tang Kristensens og Peter Olsens fotografering af æl
dre informanter tilbage i 1895, som punktvist blev 
fulgt op af yngre kræfter. Denne fotografering burde 
nu udvides til at gælde alle forhold af relevans. Fokus 
skulle fx rettes mod ældre træk, som stadig eksistere
de, og den sammenhæng de indgik i. Medarbejderne 
burde dog langtfra kun samle ind. De skulle lige så vel 
kritisk rense og ordne stoffet - og forklare det.69

69. Olrik som ovenfor 1908, s. 16.
70. Jf. Asgerd Gudiksen m.fl. (red.): Dialektforskningi 100 år. 
Kbh. 2009, s. 7ff.

71. Adskillige andre medarbejdere var ansat i kortere åremål, 
sejens Henrik Koudal: Folkeminder og dagliglivets kultur, Kbh. 
2004, s. 234E Karakteristikken gælder særligt perioden frem 
til 1950’erne. Se også P.O. Christiansen: »En kulturinstitutions 
plads i samfundet«, FortidogNutid, 4/ 2004.
72. H. Ellekilde (red.): Foreningen Danmarks Folkeminder gennem 
2$år. Kbh. 1933, s. 35.
73. Bl.a. realiseret gennem folk med et godt praktisk greb om 
tingene (hvad Olrik ikke havde), som H. Thuren, H. Elle
kilde, G. Knudsen og H. Ussing.
74. 1906/134. H.P. Hansen t. DFS. 1928.03.11; 1941.07.07 kalder 
han personalet for »feriefolkene« (selv holdt han ikke ferie, da 
han »ikke sled så hårdt i det«); 1943.11.28 skrev han: »Sover 
man nu igen?«; og i 1951.07.13 - i kraft af Hansens medlem
skab af foreningens styrelse og Folkeminderådet - skriver han 
til Ellekilde, at han ikke har tillid til ham og ikke har anbefalet 
ham i ministeriet som enechef. E. er fagligt ukritisk, og hans 
kone blander sig i DFS og foreningens sager. Tilbage i 
1920.02.25 havde han anset E. for at være et professoremne, og 

Der er ikke tvivl om, at den nye institution i be
gyndelsen af 1900-tallet var medvirkende til at gøre 
folkekulturen og delvis dagliglivshistorien kendt i 
offentligheden. Det skete parallelt med flere andre 
initiativer og med baggrund i blandt andet Troels- 
Lunds velsælgende kulturhistorie, Bernhard Olsens 
museumsinitiativer, Askovmiljøets kulturformidling 
og lokalhistorien i de amtshistoriske samfund fra 1902 
og frem. De nationale betydninger var nærværende, 
men initiativerne skal endvidere ses som et alternativ 
til den politiske og begivenhedsorienterede historie, 
som universitetet på det tidspunkt stod for. Tilsam
men realiserede initiativerne ret godt, hvad Svend 
Grundtvig havde kaldt for folke- og kulturhistorien, 
og emnerne vandt bred interesse, også blandt liberale 
og radikale borgere. Mange år senere blev universi
tetsverdenen interesseret i den form for folkelige kul
turformer og for historie set »nedefra«.

Olriks tanker om eventuelt at behandle det mo
derne folklorestof på en anden måde end håndskrif
ternes informationer og hans interesse for den leven
de helhed fik i praksis begrænset gennemslagskraft, 
og dialektologi og stednavneforskning blev efter nog
le år udskilt fra samlingens og foreningens ressort og 
udviklede sig til selvstændige universitetsdiscipli
ner.70 Arkivar Grüner-Nielsen (1881-1953) opdyrkede 
dog nye og levedygtige emneområder inden for sang 
og dans.

Både Folkemindesamlingen og fagområdet som 
helhed led et voldsomt slag ved Olriks tidlige død af 
lungebetændelse i 1917. I små miljøer kan enkeltper
soner spille en stor rolle for den indre dynamik, og 

Olriks bortgang kom til at række langt frem i tiden. 
De yngre arkivarer Grüner-Nielsen og Ellekilde, samt 
den senere videnskabelige assistent og arkivar, Inger 
Boberg (1900-1957), udførte livet igennem et trofast 
arbejde, omend de næppe havde blik for at realisere 
de større visioner fra de tidlige år.71 Ellekilde, som 
allerede fra sin studentertid blev protegeret af både 
Olrik og Feilberg, udtrykte efter Olriks død skepsis 
over for hans forvaltning af samlingen og kaldte di
rekte hans styring af foreningen for enevældig.72 Ef
tertiden må dog konstatere, at på trods af Olriks per
sonlige sammensathed og tiltagende rastløshed skete 
der voldsomt meget i hans tid, som ikke senere blev 
fulgt op. Igennem 1920’erne kunne man dog stadig se 
hans aftryk i mange af samlingens og foreningens ini
tiativer.73

Det første tegn på, at omverdenen registrerede, at 
der var indtrådt en vis stilstand på Folkemindesamlin
gen, var i 1928, hvor museumsforstander H.P. Hansen 
(1879-1961) i Herning i et humoristisk, og dog sarka
stisk brev til Grüner undrede sig over, at arbejdet 
åbenbart føltes så belastende, at Ellekilde - som gene
relt var en flittig medarbejder - kunne tage på ferie i 
marts måned. Senere fortsatte stiklerierne fra den el
lers venlige og energiske Hansen for i 1951 at ende i 
lodret mistillid til Ellekildes generelle jugement.74
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Professoratet i folkeminder blev inddraget ved 
Olriks død. Rekruttering ad den vej var dermed ude
lukket, og efterhånden tyndede det desuden ud i den 
frivillige talentmasse. Folkemindesamlingens faste 
medarbejdere fortsatte kun i begrænset omfang kul
turstudierne i marken, og den fortsatte genreregistre
ring kom til at fylde meget, både gennem udarbejdel
se af tværgående kataloger over det ældre stof og af 
det materiale, som løbende blev indsendt af forenin
gens medlemmer og institutionens faste meddelere. 
Den aldrende Tang Kristensen havde fra starten væ
ret skeptisk over for, at medarbejderne sjældent i stør
re omfang selv var ude og optegne.75

de var i flere år nære bekendte. Mistilliden til Ellekilde og 
hans frue, deltes også af rådsformanden, rigsbibliotekaren 
Svend Dahl, som gav E. en alvorlig skriftlig påtale, jf. 
2004/23. Vedr. DFS’s ældre historie. III, Årsberetninger, (Div. 
breve): Rigsbibliotekaren t. Ellekilde 1951.07.09. H.P. Hansen 
fik også i 1928 foretaget en ændring i publiceringsprocedu
rerne i foreningen Danmarks Folkeminder, jf. H.P. Hansen: 
Fra hyrde til æresdoktor. Kbh. 1960, s. 138.
75. Han syntes, at der skulle sættes kraftigt ind, hvad angik 
indsamlingen, og at DFS kunne udgive noget af hans ikke 
publicerede stof, jf. MO, 4,1927, s. 434 & 1917/127. ETK t. Olrik 
1912.05.08.

76. Se Giuseppe Cocchiara: The History oj'Folklore in Europe. 
Philadelphia 1981, s. 2.
77. Svend Jespersen: »Nationalmuseets etnologiske undersø
gelser«, Fortid og Nutid, 1943, s. 12E Genstande, arbejdsproces
ser og skikke stod gerne i fokus i NEU’s spørgelister, og 
spørgsmålene blev udformet sådan, at besvarelserne lod sig 
systematisere med kartering for øje.
78. 1906/134. Breve: H.P. Hansen t. DFS. (Grüner) 1923.09.16.

Der er næppe tvivl om, at de lidt nyere traditions
arkiver i fx Oslo (1914), Lund (1913), Uppsala (1914) 
og Göteborg (1919) i mellemkrigsårene indsamlede 
bredere og emnemæssigt mere varieret end den dan
ske folkemindesamling. Men forskellene i historisk 
baggrund til institutionen i København var også stør
re, end etableringstidspunkterne umiddelbart lader 
ane. Kernen i Dansk Folkemindesamling gik tilbage 
til Svend Grundtvigs systematiske indsamling fra 
1843, °S denne arv vejede tungt til allerede ved indvi
elsen i 1904. Dertil kom, at de lidt ældre medarbejdere 
regnede den sjældne samling af viser og eventyr for 
finere end senere optegnelser om dagliglivets mere 
prosaiske gøremål. I europæisk perspektiv udgjorde 
denne folkedigtning dog kun én - skønt en vigtig - 
del af folkloren. Foruden denne litterært definerede 
folklore bestod fagfeltet også af almindelige menne
skers trosforestillinger og spirituelle manifestationer, 
af almen skik og brug (inklusive festtradition) samt 

nogle steder desuden af folkelig byggeskik, boligind
retning samt almuens daglige redskabsinventar.76 
Her er det dog vigtigt at bemærke, at de regionale 
kulturhistoriske museer i Danmark såvel som Natio
nalmuseet dokumenterede danske boligforhold og 
almueredskaber i almindelighed, men selv om Natio
nalmuseet fra mellemkrigsårene og særligt efter de 
etnologiske undersøgelsers oprettelse omkring 1940 
iværksatte mere systematiske kulturstudier, var disse 
af forståelige grunde ofte afgrænsede til at omfatte 
forskellige genstandes praktiske brug.77 Kulturen 
blev primært tænkt ud fra delene i et genstandskom
pleks, lidt på samme måde som den traditionelle folk- 
loristik reflekterede ud fra materialekategorierne.

På trods af Olriks tidlige, og mere helhedspræge
de opfordringer lagde Dansk Folkemindesamling sig 
i praksis fast på en ret stram afgrænsning af fagområ
det. Desuden havde Folkemindesamlingens priorite
ring af det stille, samlingsorienterede arbejde at gøre 
med de få fastansattes personlige tilbøjelighed og lo
yalitet over for den historiske orientering. Man havde 
svært ved at fokusere på forandringsaspektet i land
bokulturen eller at inddrage de voksende arbejder- og 
funktionærgrupper under arbejdsområdet, selv om 
det gamle almuestof skrumpede voldsomt ind under 
landets modernisering. Tang Kristensen havde allere
de i 1870 jamret over, at der var forsvundet meget tra
ditionsstof i de foregående ti år, og 50 år senere skrev 
H.P. Hansen fra Midt- og Nordjylland, at der godt 
kunne samles noget, hvis man havde god tid, selv om 
man næppe længere kunne vente at få fat i eventyr og 
folkeviser.78 De to emnegrupper hørte til de klassiske 
genrer, og megen indsats blev sat ind på at afrunde og 
formidle den omfattende og desuden gode samling, 
som var repræsenteret i arkivet. Arkivarer af den æl
dre skole satte ofte en ære i at forvalte en stor og smuk 
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samling,79 og som samfundet forandrede sig, blev det 
nostalgiske element tydeligere. Nu ikke længere med 
reference til middelalderen, men til hvad man kaldte 
for »det gamle bondesamfund«. Gennem meget af 
folklorestoffet fremstod dette gammelliv på en har
monisk og ofte idealiseret måde, som sjældent blev 
konfronteret med oplysninger fra andre historiske ar
kiver.

79. Dette fænomen eksisterede mange steder, fx på kunstsam
linger, hvor ting primært blev vurderet isoleret som smukke 
eller særligt værdifulde, og ikke efter »hvad de kunne 
fortælle« om mennesker.
80. På det tidspunkt eksisterede der mere spændende alterna
tiver, jf. fx C.S. Burne: "The Handbook of Folklore. London 1914.
81. Derefter ser man primært den ældre folkloreopfattelse 
blive dyrket og understøttet i nye nationer, det være sig i den
3. verden eller i fx de tidligere Sovjet-republikker.
82. B. Holbek: »Folkemindevidenskab.« I: Poul Johs. Jensen 
(red.): Københavns Universitet rgyg-rgyg, 11. Kbh. 1979, s. 73. Rent 
faktisk er det sjældent, at fagmiljøer selv er i stand til at sætte 
spørgsmålstegn ved de præmisser, som arbejdet baserer sig på.

83. Inger Boberg: Folkemindeforskningens historie. Kbh. 1953, s. if.
84. Jf. omtalen i Lauri Honko: »Forskningsmetoderna inom 
prosatraditionen och deras framtid.« I: Gun Herranen (red.): 
Folkloristikens aktuellaparadigm. Åbo 1981, s. 16.
85. Inden for universitetsfolkloristikken markerede Holbeks 
artikler fra slutningen af 1970’erne et meget seriøst opgør, men 
først i 2004 satte Folkemindesamlingen på temadagen »Veje til 
danskheden« sin historiske nationalideologiske baggrund til 
debat.
86. Fra 1947 fokuserede Sigfrid Svensson i indsamlingen fra 
Folklivsarkivet i Lund på forandring i »den gamle kultur«, jf. 
Anders Salomonsson: »Dokumentation och forskning med 
exempel från Folklivsarkivet i Lund.« I: Ulrika Wolf-Knuts 
(red.): Vågen till arkivet. Åbo 1999, s. 86.
87. Hvad angår første halvdel af 1900-tallet, tænker jeg 
blandt andet på den moderne angloamerikanske antropologi;

De yngre generationer havde overtaget den ældre 
opfattelse af, hvad folkekultur var, det vil hovedsage
lig sige det materiale, som lod sig indpasse i Grundt
vigs museum.80 Og ligesom i Jørgen Olriks vers var 
det mest den folklore, der blev genstand for opmærk
somhed og sjældnere kulturen i meningsmæssig for
stand, som materialet var udtryk for. Så længe kultu
ren blev objektiviseret som noget æstetisk eller 
sjældent, var det svært samtidig at fokusere på folke
digtningens hverdagsmæssige betydning. Værnet af 
minderne som et objekt i sig selv måtte på den måde 
blive vigtigere end den mere analytiske behandling.

Samtidig måtte Folkemindesamlingen konstatere, 
at fagområdet langsomt mistede den nationalpoliti
ske rolle, som det tidligere havde indtaget, særligt i 
1800-tallet. Genforeningen i 1920 gav en del fornyet 
interesse, og under 2. verdenskrig kunne folkloren 
understøtte den nationale enhed, som var under 
pres.81 Bengt Holbek bemærkede mange år senere, at 
til »trods for [nogle ovennævnte medarbejderes] me
get store arbejdsindsats kan det ikke skjules, at dansk 
folkemindevidenskab efter deres epoke var blevet 
provinsiel og gammeldags.«82 Dette gjaldt nok tillige 

en del forskning på lignende institutioner uden for 
landets grænser, og i 1960’erne og 70’erne skiftede 
folkloristikken generelt karakter.

I 1952 havde daværende arkivar ved Folkeminde
samlingen dr.phil. Inger Boberg karakteriseret emne
områdets almene situation på denne måde: »Dels har 
man ikke rigtig syntes, at de mange kræfter, der i ti
dens løb er blevet sat ind på folkemindeforskningen, 
har givet resultater. Dels kræves der efterhånden, ... 
at man har overblik over så store stofmængder, at flere 
og flere viger tilbage for at give sig i lag med det.... 
Hvor man ikke helt har forladt folkemindeforsknin
gen, har man undertiden søgt at ændre dens præg, fx 
ved, som det er sket i Frankrig, at gøre den til en sam
fundsvidenskab...«83 Næppe alle ville tilslutte sig 
disse ord, skønt de gav udtryk for, hvordan virkelig
heden på det tidspunkt kunne se ud, både fra hendes 
arbejdsbord og fra andre teksthistoriske folkloremil
jøer.84

Ingen på den gamle Folkemindesamling havde 
lyst til at tage den mere grundlæggende konfrontati
on med folkloristikkens nationalromantiske arv.85 Og 
selv om man rent faktisk vidste bedre, brød ingen sig 
om at tage konsekvensen af, at de folkelige kulturer 
altid havde været i større eller mindre bevægelse og 
direkte rette fokus mod kulturel forandring i samfun
det, både historisk og i samtiden.86 Derfor lod man 
nybruddene forblive i nabodisciplinerne og naboin
stitutionerne.87
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På det tidspunkt, hvor Dansk Folkemindesamling 
og dens faglige støtteforening blev etableret, var Tang 
Kristensen en ældre mand og kom ikke til at spille 
nogen større rolle for arbejdet. Med sin kæmpesam
ling blev han betragtet som en helt central kilde for 
folkloristikken, omend de yngre forskere i faget havde 

mere øje for Tang Kristensens kritik og kantede være
måde end for den feltmetodiske indsats, som han sær
ligt fra 1870 - 1890 bidrog med. En del af baggrunden 
for at dette arbejde var lykkedes for ham, var den sær
lige forbindelse mellem aktiviteten i felten og Tang 
Kristensens privathusholdning. Derfor sætter næste 
kapitel fokus på hans hjem og dets organisering.
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et fagområde, som var optaget af kultur i en bredere kontekst 
og skabte en ny og anderledes form for kulturstudier. I 
begyndelsen af århundredet havde det faktisk været muligt at 
være del af dette nybrud, hvis man ser på, hvilken rigdom af 
moderne antropologisk litteratur, Feilbergs bibliotek indeholdt. 
Olrik og andre kendte til bøgerne fra besøg hos Feilberg, men 
lod sig ikke inspirere, og den altid milde og forstående 
Feilberg forsøgte ikke at påvirke sin yngre ven. Selv kom han 
kun til at anvende litteraturen indirekte. Ellekilde lagde 
officielt direkte afstand til den angloamerikanske tradition, jf. 
Olrik & Ellekilde: »H.F. Feilberg og folkeminderne«, Dansk 
udsyn 3/1921, s. lyof. Ellekilde forfattede s. 169-183.



KAPITEL 5
Tre ægteskaber og ni børn. Hjemmets nødvendighed

Af forståelige grunde har størstedelen af Tang Kristen- 
sen-forskningen koncentreret sig om traditionsmateri
alet eller har fokuseret på hans arbejdsmæssige livsfor
løb. Tang Kristensens faglige relationer, hans private 
liv og feltarbejdet har kun været flygtigt berørt. Den 
huslige tilværelse er blevet anset for noget privat, hvad 
der er beklageligt, da denne del af hans aktiviteter kan 
kaste nyt lys over folkloristens øvrige indsats.

For at forstå Tang Kristensens hjemliv - og meget 
af hans liv i det hele taget - er det indledningsvist 
nødvendigt at se bort fra, at husstanden var organise
ret ud fra idealet om det borgerlige hjem og et dertil 
hørende roligt familieliv. En sådan betragtning er el
lers nærliggende, når man iagttager sønnen Olafs fo
tos af poserende familiemedlemmer, samlede ude el
ler inde, iført deres velbørstede tøj. Alt ser umiddelbart 
pænt og afslappet ud. Men husstandens liv var både 
dramatisk og arbejdstungt, også efter at Tang Kri
stensen i 1888 opgav skolelodden og flyttede til først 
Hadsten og siden Vejle.

Familieorganisation og valg af 
tre hustruer

Det er mere relevant at betragte Tang Kristensens 
husførelse ud fra, hvad der inden for agrarsociologien 
kaldes for a peasant household. Det vil sige den organisa
toriske enhed blandt familiebønder rundt om i verden 
samt i Danmark før 1800-tallets landbrugstekniske re
volution. Den klassiske småbonde er på én og samme 
tid en lille erhvervsmæssig initiativtager og en forval
ter af sin husstand, og boligen bærer præg af det dag
lige arbejde. Den traditionelle bondebedrift er både 
en økonomisk enhed og et hjem, og den lille virksom
hed og hjemmet kan faktisk kun forstås i kraft af hin
anden.1 På samme måde forholdt det sig for Tang 

i. Jf. Eric Wolfs klassiske: Peasants. Englewood Cliffs 1966, s. 13.

Kristensen, både hvor han drev skolens landbrug i 
Gjellerup og Brandstrup, og i Fårup, Hadsten eller 
Vejle hvor han ikke gjorde det. Der var altid mangesi
dede udgifter og indtægter at tage vare på, og de 
stammede særligt fra landbrug, køkkenhave, hand
lende, fondsunderstøttelse, offentlige tilskud og for
fatterhonorarer. I alle tilfælde gjaldt det om at over
leve ved at få de forskellige økonomiske aktiviteter til 
at hænge sammen, og arbejdskraften udgjordes ho
vedsagelig af hjemmets disponible medlemmer. Det 
vil sige Tang Kristensen selv, hans kone, halvstore og 
voksne børn og eventuelt en tjenestepige i særligt 
Gjellerup og Brandstrup. Selv skrev han i 1887 til høj
skolelæreren og teologen Christoffer Bågø om vigtig
heden af, at børnene kunne tage fat: »... Jeg siger ide
lig til mine børn, at jeg ikke kan give dem kost og 
klæder for at gå og drive og lege.«2

Tang Kristensens familie brugte en stor del af døg
nets timer i huset, enten ude eller inde. Selv var han 
derimod ofte på ekspedition eller i København og 
holdt forbindelsen med hjemmet ved lige per brev. 
Når folkloristen var hjemme, arbejdede han stort set 
altid, enten i landbruget og haven eller ved skrivebor
det. Formålet med aktiviteterne gjaldt på den ene eller 
anden måde »produktionen«, det være sig materielt 
eller litterært. I mange år var skolelærervirksomheden 
og det landbrug, der ofte var knyttet til skolen, de 
sikre indtægtskilder, der på forskellig vis kunne nære 
hans folkloristiske virke, omend offentlige tilskud, 
honorarer og senere salgsindtægter fra bøger hjalp 
med til at få menageriet til at fungere.

Hjemmet var ikke beregnet til afslappet livsførelse, 
og i Tang Kristensens øjne skulle en rigtig mand tage 
en opgave på sig og helst føre den igennem. Det gjaldt 
i den praktiske verden, som inden for forskning og an-

2. 1915/2 C. Bågøs efterladte papirer. 1. læg: ETK t. Bågø 
1887.04.23.
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Tang Kristensens skolelod i 
Gjellerup indtegnet på kort fra 
1873. Boligen er angivet ved 
rød pil. (KMS: Grafik ved J. 
Christensen).

den intellektuel virksomhed. Selv om han gennem 
årene havde utallige indvendinger over for resultatet, 
fandt Tang Kristensen det fx rosværdigt, at H.F. Feil- 
berg efter 30 års arbejde førte sin fire bind store jyske 
ordbog til afslutning. Derimod var en mand som for
læggeren og redaktøren N.C. Rom ud fra folkloristens 
synspunkt »for meget forretningsmand, og havde ikke 
ret nogen idé at arbejde for,« som han udtrykte det.3 
En sådan idé havde han til gengæld selv, og det var 
den opgave, som husbonden Tang Kristensen forven
tede, at familiens medlemmer på samme måde ind
skrev deres liv i. I hvert fald hans to sidste koner, Grete 
og Marie, var på det rene med bestemmelsen, da de 
startede samlivet med deres mand, selv om de på ingen 
måde kunne forudse, hvilke dramaer disse forventnin

3. MO, 2,1924, s. 286 (Rom) & s. 407 (Feilberg).

ger nogle gange ville indebære. I Tang Kristensens 
første ægteskab, med Frederikke, besad han endnu 
ikke den større interesse for folklore.

Alle tre kvinder kom fra landlige miljøer og stam
mede fra beskedne hjem. De to første koner var kusi
ner til deres mand, og de var begge to til tre år ældre 
end ham. Det var desuden mere dem, der valgte 
Tang Kristensen, end omvendt. Han valgte til gen
gæld Marie, som han traf, da de boede i Vejle. Marie 
havde tidligere været Tang Kristensens elev i Gjelle
rup. Da de i 1905 blev gift, var hun et par og fyrre og 
drev en beskeden kælderforretning i byen. Dette 
tredje ægteskab blev indgået, fordi Tang Kristensen 
efter længere tids tøven besluttede at gifte sig igen 
efter sorgen over Gretes død i 1900. Da havde han i 
flere år fortsat livet i huset med nogle af døtrene til 
hjælp.
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I 1863 tog hans kommende første hustru, Frede
rikke, sammen med en veninde på besøg hos Tang 
Kristensen. Samme dag, hun traf ham, blev hun glad 
for ham, og snart var de forlovede. Situationen kom 
nærmest bag på den 20-årige unge mand, omend han 
blev fornøjet over bekendtskabet. Som én, der det 
meste af sit liv havde følt sig udenfor, må det have 
virket overvældende at blive attrået af en køn, skønt 
fattig og lidt svagelig pige. 11866 blev de gift, og som 
tidligere nævnt døde hun i barselsseng i november, få 
timer efter barnet. Savnet blev lammende.

Efter begravelsen fortsatte Tang Kristensen hjem
livet og skoleloddens drift ved hjælp af husholder
sker, og på den måde lærte han efter et par år Grete 
at kende. Pigen var datter af hans biologiske fars sø
ster og kom fra en mindre ejendom ved Ulfborg, og 
hun havde selv øjnet pladsens muligheder for et kom
mende ægteskab.4 Grete passede huset og hjalp til i 
bedriften, men da hun havde været i huset et par år, 
forandrede situationen sig. Tang Kristensen karakte
riserede senere ændringen på følgende vis: »Efter at 
Grete og jeg nu havde gået og set på hinanden i læn
gere tid og gensidigt var glade ved hinanden, blev vi 
så til sidst enige. Det var en dag i sommertiden 1871, 
vi gik nede i enggården lige østen for havediget, at vi 
kom til at tale ud om sagen, og så var vi jo glade begge 
to.«5 Den afdæmpede tone passede nok dem begge 
godt.

4. Jf. brev fra Gretes søster, Ane Kirstine Madsen, t. ETK 
1869.04.12 i: 1929/159 JJ. Til og fra Frederikke Duedal.
5. MO, 2,1924, s. 89.
6.1929/149. Jeppesen t. ETK 1871.04.08; ETK kredser

Helt så ligetil som Tang Kristensen skildrede be
slutningen om ægteskab, skete det dog ikke. Fra det 
tidlige forår drøftede han under spadsereture og i 
breve med sin fortrolige, Kristen Jeppesen i Silke
borg, om han overhovedet skulle gifte sig med hus
holdersken. Selv var han langtfra sikker, men Jeppe
sen mente i april 1871, at han skulle stole på Gud og 
ikke være så tøvende. Den beskedne bryllupsfest stod 
i januar 1872 og indgik nærmest i Tang Kristensens 
indsamlingsture og arbejde med organiseringen af sit 
materiale.6

Efter Gretes bortgang små 30 år senere og nogle år 
som ældre enkemand blev han endelig »gode ven
ner« med Marie. Han skrev senere, at »efterhånden 
modnedes den tanke hos mig, at jeg helst måtte gifte 
mig igen. ... Marie, der tit kom op til os i besøg [i 
huset i Vejle], blev jeg efterhånden så fortrolig med, at 
vi blev enige om sagerne, og det førte så til giftermål.«7 
I 1928 kunne Marie 65 år gammel selv læse linjerne i 
Minder og oplevelser. De voksne børn, hvoraf flere havde 
været utilfredse med både Tang Kristensens tredje 
ægteskab og den samtidige arvedeling, kunne samme
steds se deres arvedokument fra 1905 gengivet, og for
fatteren gav ægteskabsindgåelsen følgende ord med 
på vejen:

Jeg [kan] ikke andet end tilstå, at jeg, da jeg nu næsten 
er 85 år, har handlet forsvarligt og rigtigt i at gifte mig 
igen. Mine børn er dragne bort fra hjemmet, og jeg 
kunde ikke have fået den fornødne pleje uden at have 
en god og omsorgsfuld hustru. Det tror jeg da også 
nok, børnene for længst har indset. Jeg ville uden en 
kærlig hustru have følt mig yderst ensom og ikke kun
net føre min livsopgave så langt frem som sket er.8

Her er det folkloristiske projekt koblet tydeligt sam
men med giftermålet.

Alle overvejelser blev fremført rationelt, og formu
leringerne omkring ægteskaberne minder mere om 
sproget i ældre bondedagbøger end om stilen i bor
gerligt prægede erindringer. Det var den praktiske 
verdens fordringer, ægteskabet skulle indfri, og det 
var patriarken Tang Kristensens selvvalgte livsopga
ve, der blev skrevet ud fra. Alle tre hustruer kunne 
tage fra, og ingen var, hvad han kaldte for købstads
frøkener.

Intellektuelt var forbindelsen tættest til Frederik
ke, og brevvekslingen mellem hende og Tang Kristen
sen blev den mest nuancerede, selv om den hovedsa
gelig foldede sig ud under deres lange forlovelsestid.

adskillige steder i MO om begivenheden, men undgår hver 
gang at komme ind på brylluppet ved at springe til et andet 
emne, se fx MO, 2,1924, s. inf.
7. MO, 4,1927, s. 303.
8. MO, 4,1927, s. 3i8f.

94



SCI.DAN.H. 4 • I HVERDAGSPRAKSIS. SAMLIV PER FRAVÆR

Selv om Tang Kristensen gjorde sit til, at det skulle 
lykkes, fattede Grete og Marie aldrig, hvorfor hans 
faglige projekt var af så voldsom betydning. Livet 
igennem var de prægede af deres almuebaggrund og 
havde svært ved at leve med de lokale omgivelsers 
ofte undrende holdning til deres mands særegne vir
ke. Begge blev påvirket af Indre Missions succes i ti
den, og for Maries vedkommende yderligere af missi
onens markante position i Vejles byliv, hvad angik 
opførsel og påklædning.

Hvad Grete og Marie angår, var nogle af de senere 
problemer i ægteskabet næppe blevet så udtalte, hvis 
ægtefællerne havde været mere på åndelig bølge
længde. Store forskelle mellem mand og kone var 
langtfra ualmindelige, og tiden tolererede en høj grad 
af mandlig autoritet. Imidlertid anså Tang Kristensen 
sine koners praktiske kvaliteter for nødvendige i hus
holdningen, og så måtte andre forhold vige. »Sagen«, 
og ikke individet, var det vigtige - lige som gårdens 
tarv i det gammeldags bondeliv.

For at hele konstruktionen med skolevirksomhe
den, de skiftende, ugifte hjælpelærere og hans lange 
fravær hjemmefra skulle lykkes, var det nødvendigt, 
at også kvinden i hjemmet kunne føle ansvar for orga
nisationen, det være sig landbruget, husførelsen, den 
ugifte hjælpelærers og børnenes daglige fordringer, 
samt de forsendelser hans feltarbejde krævede. Uden 
et fungerende bagland derhjemme, kunne Tang Kri
stensen dårligt drive den form for indsamlingsarbej
de, som han og Svend Grundtvig satte i værk efter 
1871, og folkloristen blev forfærdet, da han i begyn
delsen af 1880’erne fik indblik i H.F. Feilbergs familie
forhold i Darum, hvor mand og kone så ud til at leve 
hver deres liv, og hvor »fruen ikke viste spor af inte
resse for mandens gerning ...«. Hun var mest optaget 
af københavnerforhold, og Feilberg betroede Tang 
Kristensen, at fruen næppe nogensinde havde læst 10 
linjer af, hvad han havde skrevet. »Jeg synes, det var 
strengt for så god en mand som Feilberg at være så
dan gift«, skrev Tang Kristensen i sine erindringer.9 10 11 12 
For ham skulle en hustru være med i den samlede op
gave, hvad den så end bestod i.

9. MO, 3,1925, s. 6if.

10. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1872.11.01.
11. MO, 2,1924, s. 115. Erindringen kan også være møntet på 
husholdersken Ane, men tidspunktet passer med Gretes virke i 
huset.
12. 1929/149. Jeppesen t. ETK 1872.11.24.

Hverdagspraksis. Samliv per fravær
I november 1872 fortalte den 29-årige Tang Kristen
sen endelig sin mentor, Svend Grundtvig, at han til
bage i januar var blevet gift med Grete, og at han var 
glad for det: »Jeg er opdraget strengt, og har altid ført 
et ensomt og alvorligt liv, så det gør så godt at se kær
lighed daglig omkring sig; den jeg så tit har mistvivlet 
om nogen sinde at finde«, som han skrev.™ Mange år 
efter Gretes død genkaldte han sig denne tid i degne
boligen i Gjellerup, enten sit første år som nygift, eller 
da Grete endnu var hans husholderske. Han huskede, 
hvordan han selv arbejdede ved bordet, mens hun sad 
ved sit håndarbejde: »Særlig var det morsomt at skri
ve til rokkens snurren. Sjælden kom der fremmede til 
mig, og vi talte just ikke særlig meget sammen. Tiden 
gik i arbejde og i stilhed. På den måde fik jeg det ene 
skrevet efter det andet.«11 Man bør langtfra under
vurdere stille samvær, men det er tvivlsomt, om de to 
havde ret meget andet at snakke om end hus og be
drift. På samme tidspunkt, som Tang Kristensen for
talte Grundtvig om sit nye, og stadig gode ægteskab, 
skrev han til Jeppesen, at Grete ingenlunde interesse
rede sig for hans gerning, hvortil vennen svarede, at 
det burde han ikke forlange, blot Grete gjorde hjem
met hyggeligt.™ Når Tang Kristensen var hjemme, 
krævede renskrifterne og redigeringsarbejdet ofte det 
meste af hans opmærksomhed. Hans mange breve til 
hjemmet ude fra turene viser til gengæld, hvad han 
fandt det nødvendigt at tale sammen om.

I erindringsværket bestræbte forfatteren sig på at 
omtale forholdet til sine koner i positive eller i hvert 
fald neutrale vendinger. Sådanne passager kan gen
findes i brevene; dog oprulles der lige fra begyndelsen 
af 1870’erne tillige en dagligdag fuld af uenighed og 
konflikter. Som omtalt, er næsten alle Gretes breve og 
nogle af Maries destrueret, og af Tang Kristensens 
egne svar er det tydeligt, at indholdet kan have været 
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smertelig læsning for efterkommerne. Ofte er det mu
ligt at følge, om ikke ordlyden, så i det mindste me
ningen i Gretes breve til sin mand. Vi har i dag mest 
hans reaktion at gå ud fra, men den er til gengæld 
udførligt dokumenteret og strækker sig over næsten 
hele deres ægteskab. Forholdet har været domineret 
af gensidig lidelse og stædighed.

Tang Kristensen gjorde altid meget ud af at orien
tere Grete om, hvad han foretog sig i felten, hvad han 
oplevede, hvilke landskaber han kom igennem, og 
hvem han talte med. Overnatninger, kost og vejret fik 
ofte daglig omtale, og hvor han fagligt stødte på no
get særligt spændende, nævnte han det i de første år, 
selv om beskrivelserne til Grundtvig var mere udtøm
mende. Problemer blev også omtalt, og spørgsmål, 
der ikke kunne afsluttes før afrejsen, forsøgte han at 
give råd om i brevene, nogle gange med præcise an
visninger på, hvad Grete skulle foretage sig i denne 
eller hin situation.

I november 1873 begyndte Tang Kristensen på vin
tersæsonens første felttur. Han havde et par dage tid
ligere forladt hjemmet efter forskellige skærmydsler 
og befandt sig nu i Ringkøbing, hvorfra han agtede 
sig nordpå. I mellemtiden havde han, sin vane tro, 
spekuleret over noget tidligere passeret, og den 29. 
skrev han til Grete:

Kære kone! ... [Jeg] kan nu fuldstændig række hjertet 
til forsoning ligesom jeg gjorde det med hånden, før vi 
skiltes. Jeg synes rigtignok, at du var mærkelig stiv og 
påståelig forleden aften, og jeg ville ikke for meget se 
eller høre dig sådan mere. Det er ikke kvindeligt, og 
endnu mindre elskværdigt; men jeg vil bestræbe mig 
for at glemme. At jeg også overtrådte grænsen for det 
passende, har jeg indrømmet og beder dig om forla
delse for ....

Jeg glemte et brev, ... det ligger i lommen på min gam
le overfrakke. Når du får læst det, vil du så ikke tage 
obligationen og brevet, og om muligt det forrige brev, 
... og så sende det til Laust Nielsen i Klem straks. ... 
Jeg længes efter at komme hjem til eder.

Giv lille Frederikke et kys fra mig, og selv modtager du 
de kærligste hilsener fra din mand,... E.T. Kristen
sen.«13

13. 1929/153. ETK til hjemmet 1873.11.29.

14. Samme sted 1873.12.05.
15. Samme sted 1873.12.14; 1929/144II. S. Grundtvig t. ETK 
1873-12.29.
16. MO, 2,1924, s. 162. Vendingen »Nu skulle jeg ud igen«, 
bruges også uden yderligere begrundelse.

Brevet er karakteristisk med dets blanding af bebrej
delse, selvbebrejdelse og anvisning på at ordne et 
praktisk spørgsmål. Samtidig sendte han hende en 
urkæde fra byens urmager, som var gift med Gretes 
søster, hvor han havde overnattet. Den 5. december 
noterede han fra Ulfborg til Grete, at hun havde ud
vist uforsigtighed ved forsendelsen til Klem; dog var 
han glad ved, at hun skrev, at hun »vil være en sød 
pige, når jeg kommer hjem.« Han tænkte meget på 
hende på gåturene og gik med hendes fotografi i lom
men. Billedet havde han tinget af søsteren i Ringkø
bing, for at han kunne se til det en gang imellem. Han 
sendte samtidig noget rav hjem fra stranden, som 
skulle bruges til en perlekrans til Frederikke - som da 
var 10 måneder og opkaldt efter den første hustru.14 15 16 
Den faderlige tone fortsætter, men han gjorde samti
dig forsøg på at komme tættere på sin kone.

Tang Kristensen måtte forlænge turen. Folklori
sten fandt uventet spændende berettere i Hodsager, 
så »du skal ikke vente mig, inden du ser mig.« Han 
nåede hjem et par dage før jul, og på det tidspunkt var 
der heller ingen potentielle informanter, der havde tid 
til at tale med ham. Omkring nytår fik han et anerken
dende brev fra Svend Grundtvig med kommentarer 
til noget af det indsamlede stof og ønske om, at han 
nu endelig kunne puste ud i hjemmet hos kone og 
barn. Men den borgerlige Grundtvig kendte langtfra 
livet i degneboligen, og da Tang Kristensen havde 
ordnet det nødvendigste, var han ude igen, selv om 
vejret var elendigt/5 »Lige efter nytår måtte jeg atter 
ud på farten«, som han senere skrev. Vendingen om, 
at han måtte ud igen, blev brugt hele livet, selv om 
ingen tvang ham ud over ham selv. Og når han var 
ude, beklagede han sig i mørke stunder over den evi
ge omflakken/6

Gennem hele sin tilværelse havde Tang Kristensen 
ambition om at være med i husførelsen, selv om han 
var fraværende fra hjemmet. Deltagelsen havde sand
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synligvis forbindelse med hans tvivl over for, om ko
nerne derhjemme gjorde tingene på den rette måde. I 
januar 1874 gav han fx per brev besked om anvendel
sen af en hare, som han havde sendt hjem, og diskute
rede hvornår husets gris var fed nok til at blive slagtet. 
Han mente, at det nu særligt gjaldt om at være spar
sommelig, en påholdenhed, som altid lå ham på sinde. 
Der havde nok igen været familieuoverensstemmelser, 
før han rejste, for neden under sin underskrift notere
de Tang Kristensen: »Jeg kan ikke sige: din af dig el
skede mand, for du elsker mig nok ikke ret af hjertet!«

I februar fik Grete besked på at sende ham en 
skjorte og fem rigsdaler. Hun kunne sende skjorten til 
sin familie i Klem eller Lergrav ved Ulfborg. Men 
Grete skulle huske, at der skulle et fragtbrev med, for 
hun var langtfra påpasselig med formalia omkring 
forsendelserne. Rejseriet var trættende, og han frøs, 
især værkede knæ og fødder. Han ville yderligere ger
ne have sine muffediser med i pakken, samt nogle 
rene flipper.

Et par dage senere skrev Tang Kristensen blandt 
meget andet til sin kone, at de begge var udsat for 
sladder fra noget af hendes familie. Han havde for øv
rigt talt med Gretes mor om, at datteren sjældent var 
så rar, som hun burde være, når han en gang imellem 
kom hjem. »Så spurgte hun, om der var nogen for
håbning med dig, hvortil jeg svarede, nej.« I Gretes 
familie var både hun og Tang Kristensen kendt for at 
have egne meninger om tingene, men her brugte han 
ensidigt familiens negative holdning over for sin 
kone. Den lille sætning er et typisk eksempel på det 
psykiske pres, han anvendte over for sine to sidste ko
ner, skønt han nok selv har betragtet udsagnet som en 
objektiv konstatering. Samtidig sluttede brevet med 
»kærlig hilsen og kys fra din dig elskende mand«, 
hvad sandsynligvis skal forstås, som det er formule
ret.17 Senere på ugen havde han fået pakken fra Gre
te, og »da det hele var særdeles akkurat i orden, kan 
jeg ikke andet end være glad ved dig,« kvitterede han 
tilbage. Dog syntes Tang Kristensen, at han skrev så 
mange breve til hende og fik så få igen.

17. 1929/153. ETK til hjemmet 1874.01.19,1874.02.04,
1874.02.08

Da efteråret kom, stod det klart, at Grete under sin 
nye graviditet behøvede en tjenestepige til hjælp i hus 
og stald, og Tang Kristensen fortalte om et par døtre 
af lærere, han havde mødt i Ørre sogn. Den ene var 
velvoksen og »så ikke for fin ud«, og den anden var 
»ikke forvænnet«, så én af dem kunne nok bruges, 
hvis pigen ikke forlangte for meget i løn. Ellers blev 
Grete formanet om at være rar og huske at give ham 
julegave. Han syntes selv, at de hjemlige sorger blev 
mindre, når han var ude, og Grete skulle forsøge at 
være frimodig. I det næste brev bad han hende, som 
så ofte før, om at være forsigtig og tilføjede derpå: 
»Det er så mærkeligt, at jeg holder så meget af dig, 
uagtet al din skarnvornhed, og ikke kan glemme dig 
omend jeg har været borte i længere tid.« Her var 
attråen og den negative pointe indeholdt i én og sam
me sætning. En måneds tid efter fik hun en mindre 
irettesættelse for mangel på betænksomhed i nogle 
formuleringer i et brev til hans forældre samt besked 
om at stoppe godt om køerne, da det var meget koldt, 
underskrevet hendes altid elskende mand.18

De fleste af datidens mænd opfattede spædbørns- 
omsorg som et rent kvindeanliggende, og det gjaldt 
generelt også Tang Kristensen. Han rejste meget i 
den lille Frederikkes første leveår i 1870’erne, og til
med straks efter at det næste barn, Olaf, blev født, 
omend han havde sørget for at fæste en tjenestepige 
til hjælp for Grete. I de samme år begyndte han en 
form for suppleringsuddannelse i ældre nordisk 
sprog og senere også dansk i København. Efterud
dannelsen kom til at strække sig over adskillige år, og 
disse kurser faldt desværre ofte i den travle høsttid: 
»Men det var også en svær tid for min kone, mens jeg 
var borte. Hun skulle sørge for al ting og se at få kor
net i hus. Høet havde jeg vel fået ind, inden jeg rejste, 
omend i en temmelig dårlig tilstand.... Naboerne var 
ret hjælpsomme,« som han senere bemærkede. Hø
sten på skolelodden var ellers af væsentlig betydning 
for økonomien, og at indsatsen kunne organiseres 
anderledes, faldt ham næppe ind. I breve hjem for
talte han om storbylivet, der var meget forskelligt fra 
landets; han berettede om sine studeringer og spurg-
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Tang Kristensens anden hustru, Ane Margrete Risum, 
kaldet Grete. De to blev efterhånden »slidt sammen«, 
men Grete var til tider bitter og plaget af sygdom og kom 
som ældre til at se forpint ud.

te til kornhøst og grøntsager, og om Grete nu havde 
fået syltet.19

20. ETK overvejede flere gange at finde et andet erhverv, fx 
som regnskabsfører for et firma eller som boghandler, men 
realiserede aldrig ideerne.
21. ETK informerede Grundtvig om Gretes tilstand: 1929/144

Disse eksempler fra de første års samliv indehol
der træk, som genfindes senere, selv om problemerne 
med tiden blev større og i perioder var for meget for 
Grete. Tang Kristensen var en mand, som havde magt 
over pennen og med ord kunne formulere sine syns
punkter og fornemmelser. Han havde tillige nemt ved 
at håndtere hverdagens gøremål og kunne finde rundt 
i samfundets almindelige indretning. Der er næppe 
grund til at tvivle på, at Grete i begyndelsen elskede 
sin mand - hvad han selv var opmærksom på - og at 
han holdt af hende. Men Grete havde vanskeligt ved

ig. MO, 2,1924, s. 195; 1929/153. ETK til hjemmet 1874.08.13. 

at honorere komplicerede krav, og når noget begynd
te at gå galt, blev hun let grebet af trang til at give op. 
Hun løb sur i opgaverne og kunne være pirrelig over 
for omgivelserne. En overgang stod hun stadig tidli
gere op for at kunne nå det hele, hvorefter Tang Kri
stensen pålagde hende at passe sin nattesøvn. Tilsyne
ladende fik hun mere end nok af påbud og opgaver og 
forsøgte at få lavet det meste. Om hans formaninger 
havde nogen virkning, er tvivlsomt. Ofte var det, som 
om kun de mindre børn bandt forholdet sammen - og 
den omstændighed, at alternativet: opløsning af æg
teskabet, blev anset for udelukket.

Næsten fra ægteskabets begyndelse bad Grete 
ham om at være mindre på farten, hvad der for Tang 
Kristensen var det ultimative smertepunkt. Det ville 
undergrave hele projektet, og selv om han sagde, at 
han ville holde inde med det meste af indsamlingen, 
da parret i 1876 flyttede til Fårup, havde han svært ved 
at efterleve det.20 Han så næppe, at sagen langtfra 
kun gjaldt folkeminderne, men grundlæggende hans 
eget velbefindende. Han måtte ud for at få adspredt 
tankerne. Og da han kom på finansloven, kunne han 
altid bruge den livslange understøttelse som argu
ment for, at han anstændigvis måtte gøre det, han fik 
penge for.

Situationen blev næppe bedre af, at Grete i lange 
perioder følte sig overbelastet og utilpas. Hun blev 
også reelt syg, både fysisk og mentalt. 11885 blev hun 
opereret i underlivet, men det var en stærkt forstørret 
skjoldbruskkirtel, der til sidst tog livet af hende. Den 
lidelse, som imidlertid i flest år forfulgte både hende 
og familien, var en såkaldt nervesvækkelse. Generelt 
var samtiden varsom med overhovedet at omtale psy
kiske omstændigheder, men tilstanden i hjemmet var 
til tider sådan, at Tang Kristensen fik talt med læger 
om forholdet og fik Grete undersøgt. Ordet nerve
svækkelse blev første gang nævnt i 1878; dog drøftede 
Tang Kristensen allerede fire år tidligere hendes 
»mørke dage« med sine særligt fortrolige.211 dag vil 
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man sandsynligvis tale om en form for depressive pe
rioder eller stress.

Tang Kristensen gik ud på sine indsamlingsture, 
videreuddannede sig og studerede på bibliotekerne i 
København, når han fandt det påkrævet. Han var op
mærksom på Gretes praktiske og senere yderligere 
helbredsmæssige problemer, og selv om han på andre 
områder forsøgte at afhjælpe dem, kom de sjældent 
til virkelig at influere på, hvad han fandt gavnligt for 
sin gerning. Hverken børns sygdom, huslige vanske
ligheder eller kornhøsten på ejendommen kunne dri
ve ham hjem, hvis livsopgaven krævede, at han var 
væk. Den sag var uden for diskussion, og hvilken li
delse den gennem årene påførte den nære familie, gik 
næppe op for Tang Kristensen. Han konstaterede 
blot, at Grete kunne have ondt ved at overkomme de 
mange gøremål derhjemme. Først efter en del års 
samliv blev han opmærksom på, at nogle af hendes 
reaktioner havde forbindelse med psykisk sygdom. I 
begyndelsen tolkede han af og til hendes lidt mærke
lige handlinger som trods eller uvilje - hvad nogle af 
dem vist også var - og var usikker på, hvordan han 
burde forholde sig. I de konkrete situationer reagere
de han umiddelbart på både væsentligt og uvæsent
ligt, hvad han af og til fortrød, selv om han samtidig 
følte sig urimeligt behandlet.

I februar 1874 skrev vennen Jeppesen til ham, at

...jeg har en mistanke om, at det er dig, der er slem, når 
der er noget i vejen. Jeg kender dog noget til eder beg
ge, og man må vel huske på, at man skal høre begge 
parter. Men hun kommer jo ikke til orde. Ja, det er vel 
også et spørgsmål, om du læser de breve for hende, 
som du skriver til mig. Når hun skal lave din mad, hol
de dine klæder og dit linned i orden, passe huset og 
passe den lille,... så mener jeg du bør skønne på det og 
indse, hun har nok at gøre, og så skal hun, hvad jeg har 
hørt og set så tit, også huske, hvor dine papirer o.m.m. 
er, selv om du har haft det sidst, og lagt det, hun ved 
ikke hvor.22

23. 1929/153. ETK til hjemmet 1887.05.19.
24. Samme sted 1887.02.10 jf. 1887.05.23.

III ETK t. S. Grundtvig 1878.01.07; jf. 1922/151». ETK t. Feil- 
berg 1879.01.13. Drøftes tidl. med vennen Jeppesen: 1929/149. 
Jeppesen t. ETK 1874.11.29.
22.1 svar på brev af ETK. 1929/149. Jeppesen t. ETK 
1874.02.02.

Jeppesen var den eneste gode bekendt, der kunne sige 
tingene ligeud uden konsekvenser; dog havde Tang 
Kristensen altid svært ved at kontrollere sine umid
delbare reaktioner.

Alle familiens flytninger havde baggrund i, at Gre
te ønskede forandring, særligt fordi hun oplevede 
kulde fra omgivelsernes side eller følte sig forfulgt af 
folkesnakken. Hver gang håbede både hun og hendes 
mand, at forholdene ville blive bedre, og at hun ville 
få mindre at gøre. 11880’erne forstærkedes de kendte 
problemer, og i 1890’erne blev det rigtig galt. Men der 
var samtidig kærlige stunder ind imellem, og på en 
måde blev de ægteskabelige gnidninger en del af dag
ligdagen. I foråret 1887 var køerne i Tang Kristensens 
øjne kommet for tidligt ud, det var ufornuftigt af Gre
te at sælge mælk til mejeriet, når smørprisen var lav, 
og så havde han for resten købt en brystnål til hende 
hos guldsmed Holm i København.23 Det gamle møn
ster fortsatte med de ofte uforenelige krav og ros samt 
en gave ind imellem. Sandsynligvis anså Tang Kri
stensen de allerfleste af sine handlinger som positive 
og fattede næppe, at de spærrede konerne inde i et 
snævert rum, hvor orienteringen tilmed var vanskelig.

I begyndelsen af 1887, da de begge var midt i 
40’erne og havde syv børn, skrev Grete som så ofte før 
til ham, at hun havde for meget at se til. Tang Kristen
sen svarede:

Du ved jo godt, at jeg heller ikke har det for godt, og at 
jeg ikke med vilje vil læsse byrder på dig. Tværtimod - 
og dersom du bestemt ønsker, at jeg skal blive hjemme, 
ja, så bliver jeg hjemme og hjælper dig til rette. ... Du 
ved, at det gør mig så ondt, når du skriver, at du først er 
kommet i seng kl. 1. Uden ordentlig søvn kan vi ikke 
gøre nogen ordentlig gerning. ... Denne vinters rejse 
vil [forskningsmæssigt] få en ikke ringe betydning for 
fremtiden.

Året efter fik Tang Kristensen sin livsvarige ydelse til 
indsamling, så der blev ikke noget af at blive hjem
me.24

Ellers indeholdt brevene i slutningen af 1880’erne 
de samme beskeder til familien om at sende bogpak
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ker til kunder, som havde bestilt, og om at besørge 
ham selv skrifter og tøj. Grete beklagede sig over 
postpakkeriet, og Tang Kristensen klagede over ure
gelmæssigheder i ekspeditionerne, problemer med 
fodtøjet, vejret og over Gretes dispositioner i hus og 
bedrift. Tang Kristensen forsikrede sin kone om, at 
han selv arbejdede meget, ofte var småsyg og aldrig 
fik mere end seks timers søvn: »Det er for dig og bør
nenejeg arbejder, at I, hvis jeg skulle gå bort, og der 
er måske ikke så langt tilbage, dog kunne høste noget 
udbytte af mit arbejde.«25 Alle argumenter, der kun
ne bruges, blev brugt, og begge ægtefæller fortalte 
hinanden, hvor meget de led for den andens skyld.

25. Samme sted 1887.05.23.
26. ETK t. en ven (K. Jeppesen), Vedlagt 1929/153. ETK til 
hjemmet 1874.06.12.

I ét af sine breve til Jeppesen, et par år efter gifter
målet, forsøgte den da 31-årige Tang Kristensen selv 
at sammenfatte sin og Gretes samværsform, og selv 
om ordene bærer præg af det unge ægteskabs presse
de forhold, indeholder skildringen træk, som kan 
spores gennem hele deres liv. Han skrev i 1874 til ven
nen:

Jeg er somme tider vanskelig og naturligvis mere end 
jeg ved af, men tør dog sige, uden at rose mig, at jeg er 
meget mere medgørlig og sagtmodig i mit sindelag end 
jeg førhen har været, så den, der kender mig, vil nok 
kunne komme ud af det med mig. Min værste fejl er en 
vis hensynsløshed, som jeg selv fortryder bagefter ved 
nøjere overvejelse. Hvad der derudover gør forholdet 
til min kone af og til mindre godt, er sådanne sider hos 
hende, som jeg aldrig vil kunne lide hos noget menne
ske, og som jeg synes (!) hun ikke gør noget for at for
andre. Når hun bliver vred, omgås hun temmelig lem
fældigt med sandheden, den jeg førhen har tydeligt 
udviklet for hende. ... Når jeg bliver vred taler jeg så
rende, men det gør hun ikke mindre. Det skærer gen
nem mit hjerte, og jeg føler mig tilintetgjort, til sine ti
der er jeg en fuldstændig ulykkelig mand efter 
vredesytringerne, så jeg hverken kan huske eller sove. 
Især gør det mig ondt, når hun holder med andre folk, 
der ikke vil mig [det] vel, imod mig. Så ser det ud for 
mig, som jeg står ganske ene i verden, og har ingen, 
ikke en eneste, ven. Endog tanken på barnet gør mig så 
såre vemodig ... når hun med bevidsthed skal blive 
vidne til slige optrin.26

Der er tydeligvis en vis selverkendelse til stede i Tang 
Kristensens refleksioner, skønt forskellene og fronter
ne mellem parterne er tydelige. Foruden sin stejlhed 
var Tang Kristensen sjældent fri for en del selvmedli
denhed.

Ingen af ægtefællerne magtede at holde deres 
uenighed for sig selv, og som børnene voksede til, 
blev de yderligere inddraget. Børnene kunne dårligt 
undgå det, da de var en del af hjemmets servicefunk
tion bag Tang Kristensens samler-, udgiver- og efter
hånden også salgsarbejde af egne bøger. Selv mente 
han, at hans hyppige fravær dulmede det værste. 
Hans nærmeste var sandsynligvis af en anden opfat
telse.

Ægteskab som opdragelsesprojekt:
Grete og Marie

10-15 år efter Gretes død i 1900 og et stykke inde i sit 
tredje ægteskab så den 70-årige Tang Kristensen til
bage på de mange år, Grete og han havde haft sam
men. Han var i gang med erindringerne, og som en 
sammenfatning af det væsentligste skrev han:

Med mit giftermål med Grete indtræder jeg så i et nyt 
afsnit af mit liv, det jeg egentlig kan kalde samlertiden. 
Havde jeg i årenes løb ikke haft så trofast en sjæl ved 
min side, så havde jeg aldrig kunnet udføre det, jeg har 
udrettet i mit lange liv. Hun var tro i det lidet, for det 
var et ret fattigt hjem, hun drog ind i, og det var i man
ge måder et ret trangt liv, hun kom til at føre. Når jeg 
nu efter så mange års forløb ser tilbage på den tid, jeg 
har levet sammen med hende, kan jeg knap forstå, hun 
kunne holde ud og følge mig i alt, både i sorgens og i 
arbejdets tunge dage. Og der var kun liden glæde om
kring mig i mange, mange år. Jeg var meget af tiden 
borte fra hjemmet, og når jeg var hjemme, var det ar
bejde og altid arbejde. Jeg skulde arbejde både med 
pennen og med hånden, og hun tog trolig del i alt, 
hvad hun kunne. Eftersom børneflokken voksede, blev 
der jo mere og mere for hende at tage hænderne til, og 
hun var jo meget af tiden så godt som ene om at bestyre 
husvæsenet, fordi jeg jo ikke kunne tage mig af det. 
Men hun var til visse sin opgave fuldt ud voksen, og 
hun fandt sig i meget, som mange andre ikke vilde have 
fundet sig i; disse simple udtalelser kan ikke til fulde 
belyse hendes værd for mig og for den gerning, som jeg

IOO



SCI.DAN.H. 4 • I ÆGTESKAB SOM OPDRAGELSESPROJEKT: GRETE OG MARIE

Plan af lærerhjemmet i 
Gjellerup rentegnet af 
Frilandsmuseets arkitekt, H. 
Zangenberg, som udførte flere 
historiske tegneopgaver for 
Tang Kristensen. De centrale 
rum var i) gang, 3) pæn stue, 
4) dagligstue, 5) køkken, 7) 
sovekammer, g) bageovn, 10) 
og 11) kamre, 12) gæstekam
mer. Avlsbygningen bagved 
rummede plads til køer, får, 
grise, foruden en lille lade.

Tørve- 
hus

dog har viet det meste af min livskraft. Jeg kunde trø
stig betro hende alt, og hun vidste altid at hjælpe sig i 
en snæver vending, var aldrig rådvild og lagde aldrig 
hænderne i skødet.87

27. MO, 2,1924, s. 116.

Der var ikke tvivl om, at livet havde været en gerning 
i arbejde, ofte under belastende vilkår. De sidste linjer 
ville han næppe have formuleret, mens de stadig var 
sammen; ellers er mange træk genkendelige. Det bør 
endvidere tages med i betragtning, at Tang Kristen
sen og Grete i hendes sidste, vanskelige leveår kom 
tættere på hinanden end tidligere. Hensigten med 
skildringen var dog næppe en karakteristik af deres 
fælles ægteskab, for den var på det tidspunkt forfat
teren underordnet, men derimod af, hvilken betyd
ning Grete og samværet med hende havde for ham og 
hans projekt. Og her fik Grete posthumt prædikatet 
trofast.

Det var dog langtfra kun Grete, der havde taget 
vare på børneflokken. Det gjorde Tang Kristensen 
også på den måde, at børnenes vel lå ham på sinde, 
samtidig med at han sørgede for, at de tidligt lærte at 

hjælpe til. Nogle gange måtte Grete i breve tage dem 
i forsvar, når husherren kommanderede for ivrigt via 
postvæsenet. Det var oplagt, at børnene var elskede af 
begge forældre, og Tang Kristensen var i begyndelsen 
ivrig for, at Grete skulle fortælle dem om deres far, når 
han var væk, så de stadig huskede ham. Som halvstore 
følte nogle af børnene sig af og til så forurettede, at 
Grete på ingen måde kunne få dem til at skrive et par 
ord til ham, selv om han tryglede om det ude fra fel
ten. I slutningen af 1880’erne og særligt i 90’erne, da 
flere af de større børn boede hjemme, opstod der alli
ancer mellem særligt døtrene mod forældrene og mel
lem nogle af børnene og Grete mod den fjerne mand 
og far. Særligt de fem piger kom på skift til at varetage 
store dele af husholdningen og forventedes altid at 
være behjælpelige med forsendelser og omsorg for fa
ren ude på vandringerne.

Tang Kristensen kunne hurtigt mærke, når forhol
dene hjemme ikke var, som han forventede. Så måtte 
han til tider vente over en uge på at få tøj, korrektur 
og særligt bøger sendt med banen eller postvognen. 
Det betød, at han ofte gik mange forgæves mil til sta
tionerne. Når en pakke endelig ankom, kunne der 
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ligge et brev indeni fra Grete af den slags, han kendte 
så godt. I sommeren 1890 skrev han tilbage: »Det ene
ste brev jeg har fået fra dig var ikke just livligt. Hvor
for kan du da ikke skrive uden at klage dig? .... Når 
du vil lade de mange store børn hjælpe dig, så behø
ver du for resten ikke at have det så meget hårdt. Lev 
nu nogenlunde glad, indtil jeg kommer, om Vorherre 
vil, og lad mig så se et glad ansigt«. Både mand og 
kone havde anlæg for prentede beklagelser. Kun sjæl
dent lod Tang Kristensen den uforbeholdne ros løbe 
af med sig, som fx i 1891: »Jeg er meget vel fornøjet 
med dit brev, det er meget pænt skrevet og uden syn
derlige fejl. Sådanne breve er det en fornøjelse at 
modtage, og det gør mig godt. ... Jeg har ikke solgt 
ret mange af bøgerne, så jeg har ikke selv fået så man
ge penge, at jeg kan sende dig nogle.«28 Selv om han 
her udtrykte glæde over hendes brev, kunne den gam
le lærer ingenlunde dy sig for samtidig at karakterise
re den 50-årige Gretes skrift og stavning.

28. 1929/153. ETK t. hjemmet 1890.06.30,1891.06.17.
29. Samme sted 1893.10.21,1895.05.17.

30. MO, 4,1927, s. 76.
31. 1929/153. ETK til hjemmet 1898.12.18 (om ond barndom);
1897.06.28; MO, 4,1927, s. 81.
32. 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1899.01.30.
33. Efter Gretes død, hvor døtre styrede huset: 1929/153. ETK 
t. hjemmet 1902.06.11.

Jævnt hen jamrede Grete sig over de evige ekspe
ditioner til boghandlere og private, der fyldte stadig 
mere. Hun kom sjældent nogen steder. Så omfavnede 
Tang Kristensen hende på sin velkendte måde: »Du 
skulle ikke i hvert brev komme med dine udfald imod 
os, og særligt mod mig. Vi mener dig det jo så hjerte
lig godt, ... så du skulle ikke så meget tale om slave
riet, ... men vi vil jo i dette som i alt andet bære over 
med dig og huske på, hvor godt og fornuftigt du sør
ger for alting derhjemme.« Nogle gange kunne Grete 
blive så opgivende, at hun lod stå til og overlod det til 
børnene at ordne det fornødne. Det vidste hendes 
mand, og i maj 1895 skrev han i et af brevene: »Nu må 
du ikke slænge det [tilsendte snavsede tøj] ind til op- 
rådning under køkkenbordet, da det er et rart stykke 
linned at gå i på rejsen.«29 Formuleringen bar præg af 
tidligere erfaringer.

Flere af børnene fik sygdomme, der krævede opera
tion og institutionsophold, blandt andet blev datteren 
Sigyn stadig mere tunghør. Værst var det dog, at hun i 
1895 fik tæring. Tang Kristensen forsøgte sig med både 
cognac og levertran, og da han havde hørt, at frisk luft 

var godt for tuberkulosepatienter, stod han hver nat op 
klokken to for at lufte ud hos hende, når han var hjem
me.30 Der blev grebet til flere andre foranstaltninger, 
selv om det i de følgende år gik ned ad bakke. Hendes 
søster, Nanna, blev opereret for en voksende knude i 
panden, og begge hørte til de børn, der hævdede, at de 
havde haft en ond barndom. De kunne desuden finde 
på at genere faren på forskellig vis: »At komme hjem 
kan jo heller ikke hjælpe, da jeg ingen ro kan få, og I 
ikke vil være gode ved mig, og derfor er jeg næsten helt 
ulykkelig«, skrev han til Grete. Sigyn var i hans øjne 
uforsigtig i omgangen med tuberkulosen, og når den 
18-årige, hostende pige ikke altid fik sin vilje, begyndte 
hun at puffe og støde til faren, »og jeg er så forbanket 
og forstødt, at jeg snart ikke kan hænge sammen.«31 
Den stadig tyndere datter blev trodsig og til dels lige
glad, og hjemmet led gennem flere år. Blodstyrtninger 
stødte til, indtil Sigyn døde i 1899.1 den sidste tid, hvor 
alle vidste, hvor det bar hen, vågede Tang Kristensen
ofte over hende om natten, selv om han selv var syg.32
Året før havde Grete fået konstateret den uhelbredelige 
basedowske syge, og oven på Sigyns pinefulde bort
gang og andre sorger i 1890’erne slog fortrædelighe
derne i 1900 Tang Kristensen ud.

Tiåret havde budt på både faglige uenigheder, kri
tiske anmeldelser, brud med Feilberg, ufred i hjem
met, død og afstand til børnene trods hans arbejde for 
at skaffe dem eksaminer, uddannelse og læresteder. 
Hjemmet var blevet til en rent praktisk funktionsram
me, og selv kunne han opleve sig som stående nær
mest udenfor. »Savner hunden mig? Hønsene gør i 
alt fald,« skrev han fra Søndre Omme til døtrene Lav
ra og Nanna, som han bad sende et par tynde, uldne 
underbukser, da han frøs.33 Han reagerede på sorger
ne ved mere indsamling og massepublicering, blandt 
andet af Det jyske almueliv og Danske sagn, i henholdsvis 
seks og syv bind.
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Efter Gretes død i 1900 inviterede Olrik Tang Kri
stensen til København for at adsprede ham lidt, og 
Olrik lejede et værelse på Missionshotellet, men Tang 
Kristensen foretrak det billigere Højskolehjem på 
Nørrevold. Som så mange gange tidligere forløb da
gene med studier på Det Kongelige Bibliotek, Rigsar
kivet samt besøg hos fagfolk og bekendte. Hjemme 
igen fortsatte han med sine sædvanlige gøremål, og 
Olrik skrev om forholdene til Feilberg: »Svært tungt 
og trist er det jo. ... Nu sidder han dér i et lille kam
mer ovenpå i hans hus, kommer næppe i sine almin
delige stuer, og har næppe råd til at lægge i kakkelov
nen. ... Det hele lyder så betagende trist.«34 Med 
hensyn til brændslet var den velvillige Olrik influeret 
af Tang Kristensens iscenesættelse af sin pekuniære 
tilstand, men Feilberg kom gennem sit jyske præste
netværk under vejr med, at Tang Kristensen faktisk 
var blevet nogenlunde velstående. Han havde for øv
rigt tinget med forskellige sogne om, hvor han kunne 
få Grete billigst i jorden, hvad der i Feilbergs øjne 
ikke var klædeligt. Men Feilberg beklagede samtidig 
Tang Kristensens tungsind og særhed, som skyldtes 
hans forpinte situation.35

34. 1917/121 I. Olrik t. Feilberg 1g00.03.17.
35. 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1900.04.19.

36. DFS. Kopisaml, 104: ETK til Kirsten Mane Jensen 
1903.06.10,1903.10.23,1904.06.30.
37. Samme sted 1904.10. (udat.); 1905.03.25.

Tang Kristensens sidste ægteskab i 1905 blev langt
fra indgået så pludseligt, som han i sine erindringer 
præsenterede det for eftertiden. Han dyrkede be
kendtskabet med mælkehandlersken og syersken Ma
rie flere år tidligere og skrev breve til hende fra felten. 
Tang Kristensens måde at vedligeholde hendes inte
resse på, var en blanding af at indgyde Marie mindre 
god samvittighed - »De er just ikke af dem, der bry
der sig allermest om mig, men en lille smule dog, ikke 
sandt?« - og per brev spille hende ud mod anderledes 
attraktive kvinder, som han mødte på sine ture: »Jeg 
var noget - ja, endogså meget ked af - at jeg ikke traf 
den frøken, jeg havde længtes efter at tale med. Hun 
har en uhyre høj stjerne hos mig, og er en af de få 
kvinder, jeg virkelig ser op til. Nu er hun også i en 
modnere alder, lidt yngre end De, men hun var nu 
desværre ikke til stede ...,« som han skrev til Marie fra 
Ribe. En anden gang havde han »... besøgt en ældre 

pige, som i flere år har stået i min yndest ... og så 
svært godt ud. Det er morsomt at se et sådant ansigt 
igen, som man i sin tid har syntes godt om og sværmet 
lidt for. Hun fulgte mig et lillebitte stykke på vej, og 
så skiltes vi med et håndtryk. Hun er 38 år og har læst 
meget.« 36 Brevet sluttede med følgende til Marie: 
»Mange mærkelige hilsener og mangfoldige kærtegn 
til den gamle jomfru, der efterhånden bliver mere for
nuftig og medgørlig, men samtidig på andre områder 
tvær og hjerteløs.« Han skrev, at han vidste, at det var 
hårde ord og tænkte næppe på, at de måske også kun
ne passe på ham selv. Tang Kristensens skriftlige kom
munikation med sine kvindelige livsledsagere var 
hyppigt af en tornet og krænkende karakter, som nær
mest lignede mental vold.

Tang Kristensen fortsatte i de tidligere spor, og 
han vidste, at den godt 40-årige Marie ikke kunne 
modsvare hans bekendtskabskreds eller ønske om be
læsthed. Få måneder senere blev de dog enige om at 
gifte sig, og Tang Kristensen indviede hende i sine 
børns forskellige forhold, så at hun nærmest før bryl
luppet indgik i familien. Men både før og efter mod
tog hun den slags breve, som Grete tidligere havde 
fået så mange af. Dér fik hun at vide, at hun godt 
kunne være en del bedre end hun var, at han længtes 
efter breve, og at han savnede hende. Ligesom tidli
gere forventede Tang Kristensen mindst to breve per 
uge. Marie var dog næppe den store skriver og anede 
ofte ikke, hvad hun skulle gøre. Så fik hun spøgende 
at vide, at hun var »et menneske, der just ikke altid er 
elskværdig. Jeg har købt to dolke i Herning til at stik
ke igennem hendes hjerte, dersom andet ikke kan 
hjælpe.«37 Når hustruen skrev, var Tang Kristensen 
altid glad, omend han livet igennem sjældent kunne 
dy sig for at kommentere hendes bogstavering og 
nogle gange endda gøre grin med den. Marie reage
rede ved nærmest at betragte sin mand som én, der 
skulle pylres om, hvad hun gjorde på sin måde, helt 
ned til formaninger om, at han skulle tage sig i agt for 
de nye sporvogne i København.
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Omvendt forsøgte Tang Kristensen gennem 20 år 
at få den lidt tunge Marie til at klæde sig lidt fiksere. 
Hun var på den anden side under pres fra missionske 
kredse i byen for netop at undlade det. Dog gav han 
aldrig op: »Kan du nu være pæn, når jeg kommer, jeg 
er så glad ved, at du er pæn. De er flinke mod mig her. 
Du kunne [være] så sød imod mig, og så er du altid så 
kold og tilbageholdende, det gør mig tit så ondt. Nu 
trænger jeg sådan til kærlighed,« som han skrev et 
par år efter giftermålet?8 Det havde langtfra været 
nemt at få manøvreret det nye giftermål på plads sam
tidig med fordelingen af nogen arv til børnene og 
fortsættelsen af den praktiske hjælp fra nogle af døt- 
rene, som Tang Kristensen var vant til. Det lykkedes 
efterhånden nogenlunde. Marie fik et fornuftigt for
hold til de ældre børn og levede i adskillige år i huset 
med den ugifte Lavra, som hjalp faren. I 1906 blev 
drengen, Johannes, født.

38. Samme sted 1908.09.30.

39. 1917/122 II. Olrik t. Feilberg 1904.12.20,1906.05.16, 
1906.09.02,1907.02.12.
40. 1929/159Ø [fol.]. K.A. Lange: ETK Forarbejder ..., 
Nekrolog (avisudklip).
41. 1906/134. Breve: A. & A. Berntsen t. ETK 1921.05.31. Vist 

Axel Olrik, som i årene efter Gretes død gjorde 
meget for at holde Tang Kristensens humør oppe, 
iagttog tillige, hvordan hans nye ægteskab påvirkede 
ham. I julen 1904 skrev Olrik til Feilberg: »E.T. Kri
stensen sidder og har det ilde, medtagen af gigt og 
mere sygelighed. Gid der også må skinne lidt lys til 
ham.« I sommeren 1906 kunne han fortælle:

ETK er her i byen [Kbh.] med sin kone; stilfærdig, rar, 
taktfuld, jysk; naturligvis er hun ude fra hans eget sogn, 
Gjellerup, for han må jo altid have sine koner i så nær 
familie som muligt. Det undrer mig bare, at han ikke 
har giftet sig med en af sine egne døtre, for han har kla
get sig over, at han ikke kunne komme af med dem. - 
Jeg tror, at hun får et menneske ud af K. Tænk engang!

Begge kendte de gennem 20 år til Tang Kristensens 
særlige personlighed.

Olrik besøgte senere Tang Kristensen i Vejle og 
bemærkede, at der var mere orden i huset end tidli
gere, og at Marie tog sin mand med lempe. I 1907 
meddelte han Feilberg:

Ja, ETK har fået sig en søn og er meget glad over ham. 
Og hjemmet er blevet hyggeligere, renligere og mere 

samdrægtigt ... Hans kone er brav og skønsom, og 
undgår en tvist ... (Hans forrige kone, som der for re
sten var meget godt at sige om, havde bl.a. den vanske
lighed, at hun altid måtte holde hånden over den af 
børnene, som vredesudbruddet gjaldt.) Hun har vist 
både den velvilje og den klogskab, der skal til [for] at 
leve dagligt sammen med ETK, og det er ikke lidt. Så 
kan der jo endda drysse lidt venlighed af til os andre. 
Det glæder mig, at han har skrevet venligt til dig.38 39

Den slags var Feilberg på det tidspunkt langtfra 
forvænt med.

Da Marie mange år senere døde, noterede Vejle
digteren, Anton Berntsen, 1934 i en nekrolog, at gjor
de Tang Kristensen »for mange ophævelser over et 
eller andet, så kunne hun [til sidst] le så hjerteligt af 
ham, at det lokkede et smil frem bag hans hvide 
skæg.« I sine sidste år flyttede hun til København til 
den nu voksne søn, Johannes, der i nogle år var assi
stent på Dansk Folkemindesamling.40

Marie klarede sig sandsynligvis mere på grund af, 
at hun tog sin mand med lempe, end fordi han havde 
forandret sig. Alle, der kom i nærkontakt med Tang 
Kristensen, fik knubs, og Grete, Marie og den længe 
hjemmeboende Lavra blev hver især prægede af for
holdene, omend Marie måske overlevede bedst. In
gen ved, om Gretes nervesvækkelse ville være kom
met alligevel; dog har samlivet med Tang Kristensen 
næppe bedret hendes tilstand. Det samme gjaldt dat
teren Lavra, som i lange perioder både arbejdede i 
huset og ved afskrivning og blev indadvendt trods 
Tang Kristensens forsøg på opmuntring. Hun hen- 
slæbte et liv som skyggetante, oplevede skærmydsler
ne gennem næsten alle årene og fulgte med over i det 
tredje ægteskab. Til sidst blev Lavra optaget af en lav
kirkelig fraktion på egnen. 45 år gammel måtte hun 
indlægges på sindssygehospital og blev ikke fulgt til 
Middelfart af familien, men af et par af husets ven
ner.41 Opholdet dér varede ikke mindre end tre år og 
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var pinefuldt for både hende og familien, som betalte 
for opholdet og stred for, at Lavra skulle undgå at 
ende på »tredje offentlige pleje«. Indlæggelsen ko
stede den nette sum af 1500 kr. årligt ud af Tang Kri
stensens offentlige ydelse på 1800 kr. Den yngre arki
var, Grüner-Nielsen, forsøgte at få Tang Kristensen til 
at erkende, at det var hans ret at lade det offentlige 
betale, skønt den slags københavnerargumenter ikke 
bed på familien, som havde deres lokale agtelse at 
tænke på, såvel som hensynet til Lavra. Det var i for
vejen anseelsesmæssigt ubehageligt at have et familie
medlem på hospitalet i Middelfart. Datteren Astrid, 
der var farmaceut, skrev tilbage og bad den bedrevi
dende magister om at lade være med at give faren råd 
i private anliggender.42

»Evangelieforsamlingen« ved prædikant, fhv. skuespiller 
Anna Bjørner.
42. Graingers brev om forholdet citeret i Joan Rockwell: 
EvaldTangKristensen. Aalborg 1982, s. 322; 1929/148. Grüner- 
Nielsen t. ETK 1923.04.24,1929/152E ETK t. Grüner-Nielsen 
1923.05.26,1929/152 I. Breve til andre: Astrid Bardram (f. 
Kristensen) t. Grüner-Nielsen 1923.05.27.
43. »Kappeltoft«, jf. 1929/152 I. ETK t. Grüner-Nielsen
1926.ii.17.
44.1929/152 I. Breve til andre: ETK t. Bjerge 1917.12.03.

Alle betalte tilsyneladende en pris, og Lavra, som 
havde brugt de fleste år af sit liv på Tang Kristensens 
»sag«, betalte måske den højeste. Da hun kunne kom
me tilbage fra hospitalet, flyttede hun i en form for 
religiøst kollektiv, som praktiserede tungetale.43 Det 
var, som om familiemedlemmerne aldrig fik talt klart 
ud om problemerne, og i stedet år efter år omgikkes 
hinanden i hjemmet under et vedvarende tryk. Tilsy
neladende forstod Tang Kristensen intet af, hvad der 
var galt, og selv som ældre, hvor de voksne børn mest 
kom på besøg, kunne han skrive til vennen Poul Bjer
ge i Askov: »De har en dejlig kone og dejlige børn, 
der ikke gør Dem andet end glæde; jeg skændes jævn
ligt med mine, både om dit og dat.«44 *

I dag vil mange mennesker måske reflektere over, 
om Tang Kristensens to sidste giftermål egentlig skul
le have været indgået, eller om i hvert fald ægteskabet 
med Grete måske burde være opløst. Men selv om 
menneskene led i forholdene, var skilsmisse i tiden en

Tang Kristensens datter Lavra Grundtvig Kristensen, født 
1876. Lavra har taget det pæne tøj på til fotograferingen, 
men til hverdag gik hun nærmere klædt som tjenestepige. 
Lavra fik præliminæreksamen, lærte fotografi, virkede lidt 
som forskolelærerinde, men det meste aflivet arbejdede 
hun som kopist, som sekretær og med madlavning, 
rengøring og hønsepasning i hjemmet. Hendes indsats 
var af central betydning for Tang Kristensens virke som 
feltarbejder og udgiver. Lavra blev i voksen alder psykisk 
syg og stærkt religiøs.

urealistisk mulighed for de fleste. På landet herskede 
stadig meget af den klassiske opfattelse, at indgåelse 
af ægteskab kom før kærligheden, og ikke omvendt, 
og for troende folk kunne et ægteskab på ingen måde 
opløses af mennesker.

Tang Kristensen brugte mange stunder til at tæn
ke over sine familiære forhold, og en tilfældig provo
kation gav ham anledning til at løfte lidt af sløret for 
sit syn på ægteskabet. 11897 mødte han på Mellerup 
højskole forfatteren og teologen Jakob Knudsen, hvis 
skilsmisseforberedelser var et aktuelt samtaleemne i 
en del af offentligheden. Forfatteren læste noget Hen
rik Ibsen om ægteskabelige forviklinger højt for høj

105



5- TRE ÆGTESKABER OG NI BØRN. HJEMMETS NØDVENDIGHED SCI.DAN.H. 4 • I

skoleeleverne, og bagefter kom Tang Kristensen i hef
tig disput med forstanderen, som var enig med 
Knudsen i, at ægteskabet langtfra var ukrænkeligt. 
Forstanderen havde ventet, at Tang Kristensen »holdt 
ideens fane højt ... om den ideelle kærligheds nød
vendighed.« Dertil bemærkede Tang Kristensen, »at 
der vist var mange ægteskaber, hvor der ikke kunne 
siges at være sand kærlighed, fordi parret ikke kendte 
hinanden tilbørligt, inden de kom sammen, men så 
sled de dog livet med hinanden ret tåleligt, og efter
hånden sleb de dog kanterne noget af hinanden.«45 
Udtrykket, at slide livet (med hinanden) er karakteri
stisk, da Tang Kristensen så ud til at mene, at livets 
vilkår nærmest var givne, og at det derfor var nødven
digt at komme til rette med dem. Det gjaldt for ham, 
som for hans koner. At opløse alle ikke kærlighedsba
serede ægteskaber, var i hans øjne hverken realistisk 
eller sømmeligt.

46. 1929/152 I. Breve til andre: ETK t. Bjerge 1917.01.09.

En bestemmende og forstående far

I Tang Kristensens hus blev den faderlige autoritet på 
mange områder kombineret med en klar omsorg for 
familien. I forhold til tidens normer havde han et pro
gressivt syn på anvendelse af fx moderne lægeeksper
tise og børns ret til kundskaber, uanset køn. Desværre 
var begge dele forbundet med ydelser, som på den tid 
skulle betales kontant, og da de syv børn nåede vok
senalderen, var udgifterne betragtelige og indtægter
ne i mange år ret uforandrede. Da familien som regel 
boede langt fra private fortsættelsesskoler, for slet 
ikke at tale om latin- og realskoler i købstæderne, be
tød en videre undervisning for børnene både udgifter 
til skolepenge og bøger, samt til kost, logi og lomme
penge i fremmede omgivelser.

Sønnen Olaf og den alleryngste, Johannes, kom ef
ter forberedende undervisning på latinskole og blev 
studenter, Frode fik præliminæreksamen, og det sam
me gjorde døtrene Lavra og Astrid. Frederikke fik op
hold på en privat skole i Viborg og lærte senere skræd
dersyning flere steder. Ellers kom hun og de andre 
døtre i huset, hvor man søgte en »dannet pige«, hvad 

faren håbede ville forhindre, at de blev for hårdt be
handlet. Astrid fik ekstraundervisning i fransk og latin, 
så hun kunne komme i apotekerlære og ende som far
maceut. Lavra virkede lidt som forskolelærerinde og 
lærte fotografi i et par købstæder, før hun blev privat
sekretær. Det var meningen, at Sigyn og Nanna skulle 
have været på højskole, men sygdom forhindrede pla
nerne. Efter uendelige anstrengelser lykkedes det Tang 
Kristensen at finde en læreplads som boghandler til 
Frode. For pigerne var valgmuligheder for selvstændi
ge erhverv begrænsede og koncentrerede sig omkring 
madlavning og syning, hvad der intensiverede konkur
rencen. Hvis døtrene følte sig for pressede i deres plad
ser, kontaktede Tang Kristensen altid familierne for at 
forsøge at afhjælpe forholdene. Frederikke og Nanna 
prøvede en overgang som ugifte at drive pensionat i 
København, Astrid blev gift med en apoteker, og Fro
de fik egen boghandel i et par år, men gik fallit og ar
bejdede derefter i 30 år i blegeriet på Vejle Bomulds
spinderi. Olaf og Johannes studerede kortvarigt ved 
universitetet uden dog at tage eksamen. Olaf opbyg
gede derpå en god fotografforretning i København, og 
Johannes blev efter nogle år folkebibliotekar og arbej
dede gennem årene i forskellige købstæder.

I betragtning af, at Tang Kristensen vendte og dre
jede hver en skilling, er det bemærkelsesværdigt, at 
han aldrig for alvor beklagede sig over udgifterne til 
sine børns oplæring. Dog så han gerne, at børnene 
tog deres eksaminer med 1. karakter. Sandsynligvis 
håbede han, at flere af dem havde taget afsluttende 
uddannelser. Det var forståeligt på baggrund af det 
bogligt orienterede hjem, men måske er der alligevel 
en form for forbindelse til børnenes uafsluttede ud
dannelser. For meget åndeligt bulder og stor person
lighed kan godt kvæste sartere planter.

Tang Kristensen skældte ud, når han fandt nogle 
af de voksne børns handlinger forkerte. Han syntes, 
at hans børn sjældent var »gode til at bære sig selv 
frem«, selv om han blev ved med at hjælpe dem.46 De 
undgik aldrig et meget ligefremt, faderligt skudsmål, 
hvis Tang Kristensen fandt, at de fortjente det. I erin
dringsværket kunne flere af dem endda studere det på
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Tang Kristensen og hans 
tredje hustru, Marie, i 
Mindebo i begyndelsen af 
1920’erne. Motivet er arrange
ret og viser folkloristens store 
interesse for køb af ældre 
smågenstande af mangeartet 
karakter og deres præsenta
tion.

tryk, og lige såvel et par af svigerdø trene. Selv om fa
milien kom sammen til højtider og mærkedage, di
stancerede nogle af børnene sig fra deres fædrene op
hav, som de sjældent kunne undgå at blive mindet om 
gennem den altid pæne avisomtale af Tang Kristen
sen. Det var nærliggende for omgivelserne at tænke, 
at det måske alligevel var børnene, der var noget i ve
jen med.

Også når det drejede sig om sygdomsbekæmpelse, 
repræsenterede Tang Kristensen en moderne hold
ning. Når man sammenligner med hans egen lærerfar, 
som kun konsulterede en klog mand i svære sygdoms
tilfælde, kom Tang Kristensens koner og børn til læ
ger og specialister i hovedstaden, når det var nødven
digt, og blev ellers behandlet på de regionale 
sygehuse. Operationer var ofte langvarige, farlige og 
krævede nogle gange ophold nær ved hospitalet af en 
pårørende, hvad der forøgede udgiften. Men Tang 
Kristensen var ivrig for at få foretaget indgrebene på 
det tidspunkt, som den medicinske ekspertise fandt 
rigtigst. Og i betragtning af, at mange mennesker i 

slutningen af 1800-tallet gik rundt med sygdomme, 
som der kunne opereres for, men langtfra blev det, var 
det bemærkelsesværdigt, at børn som Nanna og Fro
de tidligt blev opererede for ikke livsfarlige skavan
ker, så de som voksne slap for at lide for deres udseen
des skyld. På det område blev der sjældent sparet.

I den sammenhæng må desuden nævnes Tang Kri
stensens brug af penge på sin interesse for mindre an
tikviteter som sølv- og kobbertøj, porcelæn, tin, ældre 
bøger etc. Han fandt effekterne hos private på sine 
rejser og erhvervede dem gerne billigt, selv om mæng
den af småkøb må have gjort udgiften betragtelig. In
teressen stammede tilbage fra tiden i Gjellerup, og til 
sidst fik han samlet så meget, at tingene fyldte hele 
huset. Han fik opsat lange hylder på stuernes vægge 
for at få plads til så meget som muligt, men til sidst 
testamenterede Tang Kristensen det meste til muse
erne i Vejle og Herning. Selv betegnede han sig som 
en samlernatur, og han kunne blive nærmest eksalte
ret, når han fandt noget nyt. Hvis folk nægtede at 
sælge en ting, kunne Tang Kristensen optræde direk
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te fornærmeligt over for dem.47 Når han i sine breve 
gav udtryk for, at han aldrig brugte penge på unødige 
udgifter, blev passionen for de små antikviteter ladt 
helt ude af betragtning.

47. Fx i 1891 hos en mand af »ægte rakkerrace«, MO, 3,1925, 
s. 378.
48. Fx S. Grundtvigs Danmarks  gamle folkeviser, yt. 1929/144 I. 
ETK t. S. Grundtvig 1870.12.01.
49. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1869.06.26; 1929/144 III.
S. Grundtvig t. ETK. 1878.07.23,1875.03.10. Først i 1883 lod 
ETK Grundtvig tage afskrifter af nogle eventyr mod betaling, 
jf. MO, 2,1924, s. 352..
50. MO, 3,1925, s. 504E

Det er vanskeligt at sige, hvordan Tang Kristensen 
generelt fik indtægterne til at dække udgifterne, for 
der skete tydelige forskydninger i positiv retning fra 
hans ungdom til tiden efter 1890. Tilbage i 1870’erne, 
hvor han trods fondsstøtte selv afholdt en del af ud
gifterne til indsamlingen og hovedsagelig kun havde 
den beskedne lærerløn at leve af, er det tydeligt, at 
familien balancerede på grænsen af det mulige. Selv 
ikke folkloristiske håndbøger, som var af praktisk be
tydning for det sammenlignende arbejde, havde han i 
begyndelsen råd til at anskaffe.48 Svend Grundtvig 
forsøgte flere gange at hjælpe ham finansielt ved fx at 
købe hans få sjældne bøger, ved en gang at låne ham 
100 kr. og ved for et større beløb at afkøbe ham en del 
af hans optegnelser.49 Tang Kristensen sagde af flere 
grunde nej tak til tilbuddene, selv om de blev afgivet i 
situationer, hvor han virkelig havde brug for penge. 
Den nærmest omvendte situation ses i årene omkring 
1890, hvor Tang Kristensen var den, som lånte penge 
ud, fx 300 kr. og senere et par tusinde kr, begge lån 
med pant i lånernes ejendom.50 Selv om han siden sin 
tidligste ungdom havde lånt sine forældre mindre be
løb, som de sjældent tilbagebetalte, og hans halvbror 
i mange år franarrede ham penge, var han opmærk
som på at få noget ud af sin beskedne arv ved at købe 
sine halvsøskende ud af forældrenes tidligere aftægts
hus og derpå leje det ud. Også i Hadsten-tiden lejede 
han værelser ud.

Tang Kristensens publikationer solgte i begyndel
sen dårligt, og han havde svært ved at finde udgivere. 
Da publicering var vigtig for ham, udgav han fra 

1880’erne mest på eget forlag, og da kommissionsafta
ler var dyre, distribuerede han selv adskillige af bø
gerne. Selv om Tang Kristensen hyppigt opnåede ud
givelsesstøtte fra Kultusministeriet, kunne han 
sjældent undgå at være medfinansierende; til gengæld 
indkasserede han også indtægterne. Det gjorde, at 
Tang Kristensen efterhånden altid førte et udvalg af 
sine bøger med rundt på turene og falbød dem gen
nem kolportage. Hyppigt beklagede han i brevene 
hjem, at han intet kunne sælge og måtte traske videre 
med ranslen. Andre gange fik han hurtigt udsolgt og 
skrev hjem efter flere bøger. Nogle gange dækkede 
salget alle rejseomkostningerne. Sammen med det be
skedne, omend jævne boghandlersalg fik han efter
hånden balance i økonomien, og set i livsperspektiv 
tjente han penge på bøgerne, selv om kræmmersalget 
mange gange gav ondt i ryggen.

Lige som den klassiske småbonde forsøgte Tang Kri
stensen i smalle tider at producere mere af det, som 
han gjorde i forvejen og derudover at spare sig igen
nem. Og på trods af en efterhånden pæn levefod op
fattede han altid situationen som kritisk og sparede 
på alt, undtaget det, som han anså for helt nødven
digt. Haven blev udnyttet til kartofler, frugt og grønt
sager, familien anvendte træsko, hvor det lod sig gøre, 
og gik ofte tidligt i seng for at spare på petroleum til 
lamperne. Når Tang Kristensen skulle til København, 
tog han oftest med dampskibet om natten fra Aarhus 
eller Vejle, på dæksplads vel at mærke. Sørejsen var 
trods alt billigere end togbilletten, selv om den var 
kold og sjældent gav søvn i øjnene. Og når han kørte 
med tog på sine ture, skete det på tredje klasse. I Kø
benhavn lejede han hovedsageligt private værelser på 
Nørrebro og Vesterbro, havde brød, ost og smør med 
hjemmefra og spiste af og til varm mad på et studen
terpensionat eller i et af arbejderkvarterernes spise
huse, hvor det desuden interesserede ham at følge 
med i folkelivet. Denne livsstil fortsatte han med, selv 
da han var blevet en kendt person og kom sammen 
med toneangivende mennesker i hovedstaden, der le
vede på en ganske anden måde.

Når Tang Kristensen var i København, benyttede 
han ofte lejligheden til at købe brugt tøj til sig selv og
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Dronning Louises bro i 1890’erne, som Tang Kristensen ofte passerede, når han under sine Københavns-ophold boede 
på Nørrebro. Her mødte han også tilfældigt sin datter Astrid i efteråret 1904. (Københavns Museum).

familien hos marskandisere. I 1892 erhvervede han fx 
på en af Assistenshusets auktioner en god frakke til sig 
selv og købte samtidig billigt en kasse med brugte sko, 
men var så uheldig, at ingen i familien hjemme i Had
sten kunne passe noget af fodtøjet.51 * Gennem Tang 
Kristensens mange breve fra felten ses, hvordan han 
sørgede for at komme til at overnatte gratis hos særligt 
lærere og præster, hvorledes han strakte den medbrag
te mad, så den til sidst smagte besk, og hvordan han fx 
i 1902 gik 10 km med oppakning og to bogpakker fra 
en lokalstation på Sjælland til Vallekilde, fordi postku
sken forlangte 60 øre for at tage ham med. Det svarede

52. MO, 4,1927, s. 149. I 1905 foretrak han at gå fra Hurup til
Vestervig for ligeledes at spare 60 øre, jf. DFS. Kopisaml, 104: 
ETK t. Kirsten Mane Jensen 1905.03.27.
53- ^ag/iåS- ETK t- hjemmet 1897.05.27.51. MO, 3,1925, s. 436. 

til prisen for seks numre af ugebladet Familiejournalen.^ 
I 1897 skrev han til Grete: »Du kan i dine breve ikke 
lade være at skænde, og det kan jeg virkelig ikke for
stå. Hvis jeg gik og førte et udsvævende liv, og satte 
pengene til, var det en anden sag. Men jeg nænner jo 
næsten ikke at bruge en skilling, og jeg nægter mig 
snart alle fornødenheder.«53 Han faldt ganske vist altid 
for fristelsen til at købe gamle sager, når han stødte på 
dem. Ellers var udsagnet rigtigt nok.
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Som ældre benyttede han ofte på sine ture mulig
heden for at besøge nogle af sine voksne børn, særligt 
hvis det kunne forenes med lidt bogsalg undervejs. 
Da han imidlertid stadig følte sig presset af bogtryk
kerregninger, måtte der fortsat økonomiseres: »Jeg 
levede med den yderste sparsommelighed, og rejserne 
kostede mig mindst muligt, da jeg gik vejene ind, når 
jeg kunne. At få børnene anbragt kostede da også en 
del...«, som han skrev i 1900. Hjemme blev der ligele
des sparet, når husherren var ude: Da Tang Kristen
sen i efteråret 1906 opholdt sig i København og blandt 
andet deltog i indvielsen af Det Kongelige Biblioteks 
nye bygning, skrev Marie og Lavra til ham, at »... vi 
lever tarveligt herhjemme, æblegrød hver dag, og vi 
slider voldsomt hver dag med at gøre [hovedjrent.«54 
Æblerne var naturligvis fra haven.

54. MO, 4,1927, s. 214; DFS. Kopisaml, 104: Kirsten Marie 
Jensen t. ETK 1906.11.23.
55. Pris fra annonce i Illustreret Tidende.
56. DFS. Kopisaml, 104: ETK t. Kirsten Mane Jensen 
1904.10.23.

En aften på Dronning Louises bro i København 
traf Tang Kristensen i 1904 datteren Astrid, som lige 
havde taget sin eksamen som farmaceut, og hun 
spurgte, om hun kunne få fem kroner til at deltage i 
afskedssammenkomsten. Det var cirka det samme, 
som hans gode, brugte frakke havde kostet nogle år 
tidligere, og det halve af hvad man måtte give for et 
par nye støvler.55 Hun havde dog kun opnået 3. ka
rakter, og »jeg sagde nej, da der ingen mening var i at 
give så mange penge ud til sådant,« som han formule
rede det i sit næste brev til Marie, endnu før de var 
blevet gift.56 Astrid hørte til de børn, der misbilligede 
farens nye giftermål. Hun havde dog nu fået sin eksa
men, levede meget knapt, og derfor bad hun om pen
ge, da festen var dyr. Men hun måtte bide smerten i 
sig, og Marie undlod at kommentere afslaget.

Baglandet og indsamlingen

Det er nemt at tegne Tang Kristensens hjemliv i mør
ke farver, men set i lys af hans livsprojekt opfyldte 
hjemmet de forventede fordringer. Livet mindede en 

del om det daglige slid på en gård, blot rammesat af 
nogle andre eksistensvilkår og styret af en stærkt skri
vende husbond. For Tang Kristensens københavnske 
kolleger uden landlig erfaringsbaggund var mødet 
med hans daglige, praktiske liv en eksotisk oplevelse.

Brevstrømmene afdækker så mange nuancer i fa
miliens private liv, at det er tydeligt, hvordan Tang 
Kristensens faglige arbejde var helt integreret i hans 
og familiens måde at leve på. Det er i dag åbenbart, 
at hans folkloristiske indsamling og delvis hans for
midling næppe kunne have ladet sig gøre publice
ringsmæssigt uden det familiære baglands særlige 
organisation, og kones og børns aktive medvirken. 
Husholdningen fungerede gennem årene som en fø
dekæde og reservoir for utallige fornødenheder, når 
han var i felten, og hans indsats havde ikke kvantita
tivt været af det omfang, som det er tilfældet, uden 
hjemmets støtte. Samtidig holdt de pårørende land
bruget og senere havebruget ved lige under hans fra
vær og sørgede for forsendelsen af de fleste af hans 
publikationer. Lavras rolle som kopist er i denne sam
menhæng af betydning, selv om op til en halv snes ko
pister var engagerede i forskellige perioder. Dette fa
miliearbejde havde sine omkostninger, hvad der stort 
set spores i brev efter brev, hvoraf jeg kun har bragt 
enkelte eksempler. Selv betalte han også sin pris.

Det vil være forkert entydigt at sige, at Tang Kri
stensen undlod at tage ansvar over for sin familie og 
dens medlemmer. Inden for områder, som uddannel
se og sygdom, var han mere ansvarsfuld, end hvad der 
var almindeligt i tiden. På andre områder var han på 
den samme tid ligegyldig.

Læst i sammenhæng, viser hans bemærkninger i 
breve fra ekspeditionerne den mentale betydning, 
som arbejdet i marken havde for Tang Kristensen i 
ægteskabet med Grete og delvist med Marie. Det be
gyndende folklorearbejde tilbage i 1868 bar præg af, 
at indsamlingen i marken var en måde at dulme sor
gen på over Frederikkes og det første barns bortgang. 
Mange af hans ture under familieskærmydslerne i 
1880’erne og 1890’erne havde derimod karakter af en 
længsel efter blot at komme væk hjemmefra og der
med lægge en fysisk afstand til de familiære proble
mer. Der var elementer af flugt i mange af turene, selv 
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om han tænkte på hjemmet allerede kort tid efter, at 
han var kommet af sted. Det kom stærkest til udtryk i 
Tang Kristensens breve fra Sjælland efter Sigyns død 
i 1899, hvor han fortalte den nu syge Grete om sine 
drømme om at få det døde barn tilbage, og at han 
derfor ikke havde det bedre end hjemme: »Jeg ved 
snart ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Derfor rejser 
jeg hver eneste dag ...,« som han formulerede det.57

57. 1929/153. ETK til hjemmet 1899.03.20.

in

Ud fra hjemlivets gøremål får man dog ikke helt 
fornemmelse af, hvad feltarbejdet fagligt set bestod i, 

særligt efter at han i 1871 begyndte på de længere ture, 
hvor han var permanent hjemmefra. Hvad det fx var 
for stof, han indsamlede, hvorledes gjorde han det, og 
hvordan levede han undervejs? Her er det nødvendigt 
at fokusere direkte på Tang Kristensens rolle i folklo
reforskningens moderne gennembrud for senere at 
følge efter ham på én af de mange ture i 1870 'erne, 
hvor han skrev mest udførligt om sine aktiviteter i 
marken.





DEL III

Udendørs og indendørs





KAPITEL 6

Feltarbejdet som teknik og fagligt nybrud

I sit første brev til Svend Grundtvig 1869 havde Tang 
Kristensen medsendt eksempler på optegnede folke
viser, som straks vakte den ellers kritiske forskers inte
resse. Grundtvig mente, at Tang Kristensen ved sin 
»skattegravning« havde fundet en guldgrube midt i 
den jyske hede, hvorfra der hidtil ikke kendtes viser, 
og han opfordrede læreren til fortsat at »bearbejde de 
rige gruber«, der stod til hans rådighed.1

i. DFS 1929/144I. S. Grundtvig t. ETK 1869.03.03. Et 
forstudie til dette kap. har tidligere været publiceret i Sagaoch. 
Sed, 2009 under titlen: »I hytterne«.

2. 1929/142. Selvbiografier: »1884a«.
3. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1870.03.25.

Grundtvigs geologiske vendinger var mere end 
blot metaforer. De var karakteristiske for den ældre 
forsknings syn på, hvordan ny viden blev skabt gen
nem flittig indsamling, fortrinsvis blandt ældre men
nesker. Grundtvig var interesseret i gamle viseformer 
og deres repræsentation gennem nyere versioner. Om 
belæggene stammede fra ældre samlinger på bibliote
ker, trykte skrifter eller »fra folkemunde«, var under
ordnet. For datidens filologi og litteraturhistorie var 
det viserne som tekster, der var det centrale, og derfor 
kunne Tang Kristensens arbejdsområde sammenlig
nes med en grube, hvorfra han gravede skattene frem. 
Sådan lærte Tang Kristensen omkring 1870 at betrag
te sin aktivitet og brugte selv de næsten naturfaglige 
udtryk. Som en karakteristisk repræsentant for sin tid 
og sit miljø forlod Grundtvig aldrig den litterære, og 
ret objektdefinerede, opfattelse af almuekulturen. 
Men hos Tang Kristensen skete langsomt en vis foran
dring i det følgende tiår. Ændringen havde baggrund 
i forskydningen fra det mekaniske indsamlingsarbej
de mod egentlig feltforskning af moderne tilsnit.

I dag bruges betegnelserne feltstudier og feltar
bejde hyppigt i socialvidenskab og humaniora om en
hver form for undersøgelse og indsamling af materia
le on location. Det vil sige nærmest al udendørs eller 
ekstern aktivitet i forhold til videnskabsfolkenes klas

siske arbejde i studerekammeret eller på biblioteker. 
Derved sløres forskellen mellem det tidligere, ofte an
vendte begreb, indsamling, og det senere, mere forsk
ningsbaserede feltarbejde, styret af bevidste kombina
tioner af strategier og arbejdsteknikker. Etnografisk 
og folkloristisk indsamling er ofte bedrevet med hjælp 
fra rejsende, som var ude i andre ærinder, via missi
onsmedarbejdere i fremmede lande - og fx i Danmark 
gennem mere eller mindre organiserede optegnere, 
der indsamlede folklore, ofte i nærheden af deres bo
pæl, når de havde tid eller lyst. Generelt er seriøst felt
arbejde af længerevarende karakter, det er mere stra
tegisk fokuseret, og det udføres af folk, som selv har 
forudsætninger for at vurdere stoffet. Hyppigt er for
sker og feltarbejder én og samme person.

Fra indsamling til feltstudier i 1870’erne

I begyndelsen optegnede Tang Kristensen blandt 
sangere og fortællere i stadig større cirkler omkring 
lærerboligen i Gjellerup. Meget karakteristisk talte 
han i den forbindelse om sine informanter som 
mundtlige kilder, fx da han noterede, at han efter sko
letid gik »... hen til mine kilder og kom sjældent hjem 
før kl. i om natten.«i. 2 Den romantiske opfattelse af 
indsamlingen som en redningsaktion over for noget 
gammelt, der var ved at forsvinde, var stedse nærvæ
rende. Allerede i 1870 skrev Tang Kristensen til 
Grundtvig om dette emne: »Havde det været for 20 år 
siden, så havde der vistnok kunnet blevet en rig høst, 
men nu er det andre tider for de gamle ærværdige 
planter, de bliver hadede og nedtrådte så grundigt, at 
det er sært, at der endnu er så meget tilbage.«3 Efter
hånden som Tang Kristensen og Grundtvig anså Gjel- 
lerups omegn for at være »udtømt« for interessant 
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stof, måtte større indsamlingsområder tages under 
behandling, og det krævede egentlige ekspeditioner, 
hvor han ikke længere kunne sove hjemme.

Fondsbevillingerne fra 1871 og frem satte Tang 
Kristensen i stand til at holde hjælpelærere i vinter
månederne, så han selv blev frigjort til længere ind
samlingsrejser, ofte organiseret som ture af fire til seks 
ugers varighed, med ganske korte ophold i hjemmet 
indimellem. Det blev en bredere og mere direkte ind
samlingsmåde, end hvad der på samme tid forekom i 
fx England, hvor folklorister ofte primært arbejdede 
med lokale elitepersoner, fx i de såkaldte fattigdoms- 
surveys.4 Udfra den senere Bronislaw Malinowski- 
standard var Tang Kristensens feltperioder ikke lan
ge, men rent faktisk var de af samme omfang som 
hovedparten af det amerikanske etnografiske arbejde 
i marken frem til 1940’erne.5

4. Mark Freeman: »Folklore Collection and Social Investi
gation in Late-Nineteenth and Early-Twentieth Century 
England«, Folklore, 116:1, 2005, s. 52.
5. George M. Foster: »Introduction.« I: Samme m.fl. (red.): 
Long-Term Fuld Research in Social Anthropology. New York 1979, s. 4.
6. Som ældre blev ETK mere rastløs, og han kunne af og til 
selv se det. Fra Væsløs skrev han fx til Grete: »Jeg har det 
rigtig godt, men får ikke stort udbytte af min tur, da jeg 
kommer for hastig over det.«Jf. 1929/153. ETK til hjemmet 
1889.07.26.

7. Margaret Mead: »Apprenticeship under Boas.« I: Walter 
Goldschmidt (red.): The Anthropology oj'Franz Boas. San Francisco 
i959> s. 3iff.
8. 1915/2C. ETK t. Christoffer Bågø, 1. læg: 1884.12.18.

Først fra 1888, da den livsvarige ydelse fra staten 
til permanent folkloristisk virksomhed var bevilget, 
kunne Tang Kristensen helt opgive lærergerningen. 
De første 20 års indsamling blev dog de mest veltil
rettelagte, og han oplevede sine faglige gennem
brudsår i 1870’erne.6 Ekspeditionerne udforskede i 
starten egnene mellem Herning, Ringkøbing, Hol
stebro og Viborg, hvor halvdelen stadig var hede. 
Det karakteristiske ved dette tidlige, intensive feltar
bejde var, at felten sjældent - som i de internationale 
lokalundersøgelsers tid i 1900-tallet - blev opfattet 
som en defineret lokalitet, men som et større land
skabeligt rum, hvor informanterne var lokaliserede i 
hedeegnene ofte ret langt fra hinanden. Gennem 
hele sit liv kom Tang Kristensen til at besøge næsten 
alle sogne i Danmark, dog med meget forskellig in
tensitet. Øerne blev dygtigst besøgt, hvorimod han 

viede Nørrejylland flere og længerevarende indsam
lingsrejser.

Gennem Tang Kristensens eksemplarisk førte op
tegnelseshæfter, de såkaldte »dagbøger«, og hans 
lange breve til Grete og til Svend Grundtvig kan vi fra 
1871 se, hvordan arbejdet blev organiseret. Det mest 
slående er, hvor konkret sagerne blev grebet an, hvor 
få principielle diskussioner der gik forud, samt hvor 
udbytterigt turene forløb. Fra de foregående år havde 
han ganske vist god indsigt i interview- og optegnel
sesmetodik, og de tekniske feltproblemer blev øjen
synligt klaret undervejs. Det er interessant at notere, 
at den samme uhøjtidelige holdning til feltforberedel
ser tilsyneladende eksisterede i tidlig amerikansk et
nografi under Franz Boas.7

Tang Kristensen arbejdede sig gerne frem ved at 
udnytte de besøgte informanters egne kontakter. Kun 
få personer i et område var virkelig dygtige fortællere, 
og gode visesangere eller berettere kendte som regel 
til hinandens eksistens inden for en vis omkreds. Der
for noterede han undervejs nogle af informanternes 
anbefalinger bag på sine optegnelseshæfter eller ne- 
derst på siderne (med hæftet vendt 180 grader) for 
senere at opsøge dem. Tang Kristensen vandrede bog
staveligt talt ud i dette eventyrland, og gennem sit nu 
fysiske fravær fra de hjemlige omgivelser kunne han 
dårligt undgå at blive omsluttet af den forskellighe
dens intensitet, som alle oplever i lignende situatio
ner. Koncentration skærpede iagttagelsen og tanke
virksomheden. Tang Kristensen bemærkede selv i 
1884 til teologen og medarbejder ved Skattegraveren, 
Christoffer Bågø, at: »En samlerrejse griber så vold
somt ind i min sjælelige organisme, at jeg efter den så 
godt som intet kan huske af, hvad der har tildraget sig 
lige før; jeg må nemlig gå så aldeles op deri for at få 
noget udrettet.«8 Og gennem brevvekslingen under
vejs kunne både faglige og praktiske problemer til en 
vis grad drøftes. Disse omstændigheder gjorde arbej
det mere kvalificeret. Hverken Tang Kristensen eller

116



SCI.DAN.H. 4 • I AT OVERLEVE »DERUDE«

Grundtvig tydeliggjorde dog sprogligt elementerne i 
dette mere intensive feltarbejde, omend Grundtvig 
aldrig lagde skjul på Tang Kristensens exceptionelle 
evner i marken. I realiteten blev der sat en ny norm 
for, hvordan god etnografisk-folkloristisk viden ska
bes.

I det øvrige Skandinaven blev der lige så vel drevet 
folkloreindsamling efter nye retningslinjer. Jørgen 
Moe (1813-82) og P. Chr. Asbjørnsen (1812-85) i Norge 
udførte deres tidlige eventyrindsamling i 1830’erne og 
1840’erne under planlagte og længerevarende rejser 
og var i tæt kontakt med informanterne. Deres øvrige 
arbejdsform og genfortælling mindede dog mere om 
de andre indsamleres i første halvdel af århundredet 
end om Tang Kristensens disciplinerede registrering 
og arkivering. Professor Moltke Moe (1859-1913) i Kri
stiania, som Tang Kristensen for øvrigt besøgte i 1895, 
tog på samme måde i slutningen af 1800-tallet på lan
ge og dygtigt gennemførte indsamlingsrejser. Hans 
udvælgelse af stof var dog mere selektiv end Tang Kri
stensens, og hans senere redigering ofte mere radikal. 
I Sverige må særligt den gotlandske samler PA. Såve 
(1811-87) og den hallandske læge og folklorist August 
Bondeson (1854-1906) fremhæves for henholdsvis 
gode informantoplysninger og primær dokumentati
on. Igen er forskellene dog tydelige. Det gælder sær
ligt de mere begrænsede ambitioner i geografisk hen
seende og deres indsamlings omfang, samt for 
Bondesons vedkommende hans ofte litterære brug af 
minderne, fx ved at præsentere dem som eksempler i 
egne rammefortællinger.9 Trods klare paralleller be
stod forskellene til Tang Kristensen i, at denne på et 
ret tidligt tidspunkt kombinerede de forskellige ele
menter i feltarbejdets teknik og optegnelsesmetode 
på en måde, som først blev almindelig i 1900-tallet.

9. Ørnulf Hodne: Jørgen Moe ogfolkeeventyrene. Oslo 1979, s. 
4off.; Knut Liestøl: P.Ch.r. Asbjørnsen. Mannen oglivsverket. Oslo 
1984, s. 7gff.; Bjarne Hodne: Eventyret og tradisjonsbareme. Oslo 
1979, s. i8ff.; Ulf Palmenfelt: PerArvidSävesmötenmedmänniskor 
ochsägner. Stockholm 1993; Albert Sandklef: August Bondeson. 
Folklivsforskaren -fdfattaren. Lund. 1956, s. 7off. Jeg takker Bengt 
af Klintberg for diskussion af A. Bondeson. Se også Axel 
Olrik: »Kultur og folkeminder. Til nordisk folkemindeforsk
nings historie«, Danske Studier, 1916, s. ioöff.

10. R. Mejborg: Nordiske bøndergaardei det 16., ry. ogi8. aarhundre- 
de. Kbh. 1897; H.F: Feilberg: Frabeden, [1863] Kbh. 1920. Selv 
om Mejborgs arbejde foregik omkring 1890, hvor Feilberg, 
Olrik og Tang Kristensen var i fuld aktivitet inden for 
fagfeltet, optræder hans navn ikke i de tre forskeres indbyrdes 
debat. Der eksisterer kun enkelte korte breve fra Mejborg til 
Feilberg om at han er villig til at levere tegninger af gårde, 
hvis det ønskes. På det tidspunkt betragtes han tilsyneladende 
primært som bygningskyndig, og ikke som kollega inden for 
det folkekulturelle område. Jf. 1922/14 Breve til Feilberg, III 
fra danske; Mejborg 1887.05.19,1889.03.19.

Både i Danmark og det større udland gives der ek
sempler på folk, som på samme tidspunkt og inden 
for forskellige fagområder har udført studier i mar
ken, enten som supplement til arkivundersøgelser, 
som hos bygningsforskeren Reinhold Mejborg (1845- 
98), eller som dagliglivsskildringer af de omgivelser, 
som de selv boede i. Det sidste gælder fx pastor H.F. 
Feilberg, som i den lille, informative skildring, Fra he
den (1863) om beboerne i Valsbøl vest for Flensborg, 
publicerede en tidlig form for punktundersøgelse, 
delvis på baggrund af selvsyn og samtale med sogne
børnene.10 Selv om Mejborgs fokus var på den materi
elle kultur, havde han øje for vigtigheden af en bre
dere beskrivelse af beboernes dagligdag, men lige 
som i Feilbergs Valsbølbeskrivelse er det karakteri
stisk, at informationerne tilsyneladende sjældent blev 
registreret systematisk. I hvert fald ikke på en måde, 
så de blev bevaret for eftertiden. På flere områder bæ
rer de to forskeres arbejdsform mere præg af de tidli
ge antikvariske beskrivelser af historiske »monumen
ter« og topografisk folkelivsskildring end af Tang 
Kristensens og Grundtvigs strammere metodik og 
dokumentation.

At overleve »derude«
Tang Kristensen mente, at vinteren altid var bedst til 
seriøst feltarbejde, for da kunne han træffe folk hjem
me, og de havde tid til at snakke. Ellers havde folk 
ingen ro på sig: »Når vejret bliver godt og de kunne 
komme ud, så firme de omkring og pusle stadig ved et 
og andet. De har fra deres ungdom været vante til ide
lig beskæftigelse, og kunne ikke slå sig til ro, inden de
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Tang Kristensens lommebøger indeholder informationer, 
som ikke findes andetsteds, fx oplysninger om anbefalede 
informanter, betaling til meddelere, gamle indskrifter, 
nodefragmenter og ofte husholdningsregnskaber fra 
feltturene. Ovenfor ses Tang Kristensens udgifter i 
begyndelsen af hans studietur til København i 1874, som 
afspejler rejseruten, og at han af og til flottede sig med en 
tur i Tivoli. Man kan også se af lommebøgerne, at han 
havde en svaghed for kirsebær.

blive nødte dertil«, som han skrev i 1876.11 Tang Kri
stensen havde aldrig hest og fandt det tillige upas
sende at ankomme i vogn til de mere fattige menne-

ii. ETK’s første bogserie Jyskefolkeminder, 2, Kbh. 1876, s.
VII.

sker, som han ville have i tale. Derfor gik han hele 
livet. Hvis der på strækninger mellem købstæderne 
gik dagvogn, tog han den ofte, og senere, da tognettet 
blev udbygget, benyttede han jernbanen på tredje 
klasse, hvor det var bekvemt. Men på de allerfleste 
strækninger vandrede han.

Derfor var det umuligt at medbringe mere udstyr, 
end han kunne have i sin skuldertaske og i en vadsæk 
med håndtag. Med den anden hånd støttede han sig 
til en stok og senere en paraply. Ret hurtigt fik han 
anskaffet sig lange støvler og en stiv regnkappe, selv 
om den var til besvær i tørvejr, desuden overfrakke og 
om vinteren en kabuds af uld med kraftig skygge samt 
om sommeren en bredskygget stråhat. Ellers var ho
vedbeklædningen bowler. Vadsækken rummede eks
tra uldsokker, stoppegarn, brødpose, kogte kartofler 
og gerne stegt flæsk til en uge eller to. Senere tog han 
galocher, morgen- eller gymnastiksko med, samt nog
le af sine bøger til salg. I tasken havde Tang Kristen
sen dagbogshæfterne, kladde- og brevpapir, pen og 
blæk, lommebog med kalender, kniv og gaffel, papir
kræmmerhuse med lidt te og sukker samt tobak.12

Tang Kristensen startede altid tidligt om morge
nen, og han kunne gå 30 til 35 kilometer på en dag, 
også i ruskvejr. Nogle gange gav det vabler, som yder
ligere måtte plejes. Ankommet til sit bestemmelses
sted, henvendte han sig hyppigt til den lokale lands
bylærer eller sognets præst for måske at blive 
introduceret til ældre folk på stedet, der var gode til at 
synge eller fortælle. Han gjorde hurtigt den erfaring, 
at det på fremmede egne kunne være godt at have læ
reren med sig, da folk ellers let mis troede hans ærinde 
og nødigt viste sig åbenhjertige mod vildfremmede 
mennesker.13 Efter de første kontakter manøvrerede 
han selv videre. Hvis han samtidig kunne skaffe sig 
overnatningsmulighed, var det godt. Ellers var det 
vigtigt at træffe aftaler med nye informanter til om af
tenen og bruge de sidste lyse timer til at orientere sig 
i terrænet, da han umuligt kunne finde tilbage til lo
giet i mørke. Af samme grund var han langtfra glad

12. Oplysninger sammenstillet flere steder fra, men emnet er 
godt omtalt i 1929/142. Selvbiografier: »i884a-c«.
13. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1871.10.13.
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Oversigtskort over området 
for Tang Kristensens længere
varende feltarbejde i begyn
delsen af 1870’erne med 
indtegning af nogle af de 
lokaliteter, som er nævnt i 
teksten. Hans udgangspunkt, 
Gjellerup, ses længst mod øst. 
(Grafik ved J. Christensen).

for de meget korte dage i den mørkeste vinter.141 de 
lyse timer kunne han spørge sig frem, og nogle gange 
undrede de fastboende sig over, at han ikke kendte 
vejene lige så godt, som de selv. Tang Kristensen var 
altid ivrig efter hurtigt at komme i gang med opteg
nelsesarbejdet, omend han samtidig satte pris på at 
blive inviteret til te i sognets præstegård. Både for den 
anseelse og afslapning, det indebar, og for at tage pej
ling af pastorens åndelige orientering.

15.1929/144II. ETK t. S. Grundtvig 1873.11.26 & MO, 2,
1924, s. 153; 1929/144II ETK t. S. Grundtvig 1875.11.20
16. 1929/153. Breve til hjemmet 1874.02.08,1891.06.11.

Tang Kristensen var god til at finde vej og oparbej
dede et intenst lokalkendskab, særligt til Midt- og 
Nordjylland. Alligevel kom han ud for overraskelser, 
specielt på heden under snefygning eller om natten i 
regnvejr. Ellers gik han i måneskin efter stjernerne og 
fjerne lysskær, før de levende hegn hindrede udsynet. 
På heden var der sjældent egentlige veje, og ofte måt
te han bevæge sig ad de dyrestier og spor, der fandtes 
i terrænet. Men om vinteren kunne han dårligt undgå 
at komme til at vade ud i moser eller søer af opstem
met vand, og også efterårets regnskyl gav vanskelig
heder. I november 1873 startede turen med megen 
regn, vejene var opblødte, og støvlerne våde: »Jeg led

14. 1929/144 II ETK t. S. Grundtvig 1875.11.20. 

meget ved at sidde i de simple huse og fryse om fød
derne. ... En aftenstund æltede jeg sådan i sølen, næ
sten til knæene, at jeg fik min ene fod forsprængt [for
stuvet].« Den slags uheld ærgrede den ivrige mand, 
ligesom han var irriteret over, at det var umuligt at 
optegne i juleugen, fordi folk havde travlt med bag
ning og andre forberedelser til højtidsdagene.15

I februar, året efter, overnattede Tang Kristensen i 
et hus i Torsted sogn, hvor vandet dryppede gennem 
taget ned i sengen, og om morgenen søgte han til en 
ny informant på den anden side af Madum Å ved 
Filsø. Da han kom til åen, var gangbrættet skyllet 
væk, og Tang Kristensen måtte vade over i vand til 
maven. Nu blev han våd for anden gang, og af skifte
tøj havde han kun et par strømper. Det var sjældent, 
at han var så heldig, som da han i 1891 var blevet en 
kendt skikkelse, og læreren i Holingholt nord for 
Herning smed støvler og strømper og bar ham over 
Storåen på sin ryg.16
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Nord for Filsø eksisterer stadig 
et hedeareal med den skolesti, 
som Tang Kristensen gik ad, 
da han første gang besøgte 
Filsøgaard. (Henrik Saxgren 
foto 2009).

Noget af det værste var, hvis han om aftenen hav
de tilbagelagt flere mil i dårligt vejr med et bestemt 
mål for øje, og folk direkte sagde nej til at huse ham. 
Så var der ikke andet at gøre end at gå videre eller 
vende om, selv om han var gennemblødt. Ofte lykke
des det at finde en mølle, et gæstgiveri eller især et 
privat logi, hvor han ved afrejsen altid lagde lidt pen

ge for ulejligheden. Hvor det lod sig gøre, forsøgte 
Tang Kristensen at redde sig et måltid varm middags
mad, hvor han kom frem, selv om det langtfra altid 
var muligt. En eftermiddag i 1873 havde han fortæret 
sin sidste mad i brødposen, der havde holdt i over to 
uger. Næste dag i Sneftrup Huse var det svært at kom
me i gang med arbejdet, for »legemet fik for lidt, jeg 
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formeligt sultede, da hytterne der ude var så usle, og 
folkene så fattige, at jeg ikke kunne bekvemme mig til 
at forlange mad hos dem. Ja, den dag længtes jeg rig
tignok efter at være hjemme igen...«, som han skrev 
til sin kone. Han skammede sig over sin egen overflod 
i forhold til de forhold, andre levede under.17

17. 1929/153. Breve til hjemmet 1873.12.14 & MO, 2,1924 s. 
156.
18. ETK: Heden [1880]. Kbh. 1930, s. 39.
19. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1872.03.16.
20. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1872.03.16; Jyskefolkemin- 
der, i, Kbh. 1871, s. IX. 21. Jyskefolkeminder, 3, Kbh. 1876, s. VII.

Generelt oplevede Tang Kristensen, at folk var 
gæstfrie, særligt i Vestjylland, hvor han ofte blev luk
ket ind, selv når han bankede på midt om natten.18 
Alligevel kom han af og til ud for mistanke om at være 
handelsmand, mormonpræst, forklædt politimand el
ler almindelig landstryger. Særlig modstand mødte 
han som nævnt blandt tilhængerne af den nye pietisti
ske retning, Indre Mission, som anså de hedenske fol
keminder for at være uforenelige med et moderne kri
stenliv. Derfor blev han flere gange jaget på døren af 
troende folk, eller han oplevede, at de lige med ét 
holdt op med at sige noget.

I sidste halvdel af 1800-tallet, hvor yngre menne
sker vendte sig bort fra det tidligere almueliv, blev de 
ældre viser og historier ofte betragtet med overbæren
hed eller endda hånet som noget »gammelt stads«.19 
Tang Kristensen erfarede derfor, at det ofte krævede en 
forsigtig fremgangsmåde at få de gamle til at snakke:

De er meget mistænksomme, hvilket ej er underligt, da 
enhver vil vogte sig for at blive til nar; men har man så 
overtydet dem om sin ærlighed og kærlighed til deres 
minder, så er dog sagen endnu ikke klar. Hukommel
sen skal vækkes, de minder, der for længst er begrave
de, eller har ligget i dvale, skulle drages frem, og sange
ren skal, om jeg så må sige, sættes ind i en anden verden 
end den nuværende,

skrev han i 1871 i sin første bog.20 Derfor slog en rent 
mekanisk indsamlingsteknik langtfra til. I det hele ta
get oplevede Tang Kristensen, at skulle man drive in
tensivt feltarbejde, var fortrolighed med informanten 
en nødvendighed, og det krævede først og fremmest

En optegnelsessituation fra 1860’erne

»Morbror, [Niels Frederiksen Skov], der var en 
ypperlig fortæller, fik en formiddag besøg af Evald 
Tang Kristensen fra Gjellerup, hvor han var degn 
dengang. Nu skulle morbror, der sad ved bordet, 
fortælle,... og [efterhånden] busede det ud af 
konen, Mæt’ Johan’: »A forstår djævlen ta’ mig 
ikke, at degnen kan have interesse for sådan noget 
skidt!« Det tog mændene naturligvis ikke hensyn 
til, de passede deres vigtige arbejde. Degnen blev til 
middag, og så kilede de på igen. Men det var jo galt, 
for morbror skulle jo ud for at røgte engang 
imellem. Ja, så venter jeg så længe’, sagde Tang 
Kristensen. Og når morbror kom ind igen, tog de 
atter fat. - Moster småbandede og sagde: Nu skal vi 
vel også ha’ den degn til mellemmad? Og det skulle 
hun netop; han gjorde langtfra tegn til at ville bryde 
op. ... Endelig ved sengetid blev man af med 
degnen, men næste morgen stillede han atter, og da 
kan det nok være, at moster himlede op, da han 
stillede med sin sorte taske: »A kan ikke forstå, hvad 
fanden De vil sidde og høre på sådan noget skidt - 
at De vil sidde og skrive sådant noget løgn op.««

Pigen Sine [Bjerregaard, født o. 1848] fortalte som ældre 
H.P. Hansen om mødet med Tang Kristensen hos hendes 
morbror og moster i Gullestrup nord for Herning i 
slutningen af 1860’erne. Sine interesserede sig for, hvad 
der gik for sig, men moster var skeptisk over for den 
fremmede, og kom med bemærkninger om manden og 
Sine nu også passede deres strikketøj. Iagttagelser af den 
art er sjældne, og eksemplet afspejler den reservation, som 
folklorister kunne komme ud for, og at den ikke altid var 
fælles for både mand og kone. De originale dialektale 
passager er transskriberet. Fra H.P. Hansen: De gamle 

fortalte - midtjyske kulturbilleder, 2, Kbh. 1941, s. 61-62.

tid og kendskab til lokalkulturen. Så blev udbyttet til 
gengæld stort: »Jeg har mangen gang fået ret et dybt 
indblik i folkenes tanke- og følelsesliv efter at have op
holdt mig en dags tid i en hytte, hvilket ellers ikke 
kunne have sket efter lang tids flygtig omgang«, note
rede han i 1876.21
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Foruden at Tang Kristensen ofte var plaget af mi
græne, var der yderligere praktiske og følelsesmæssi
ge omkostninger ved at være hjemmefra. Som tidli
gere nævnt tryglede Grete det meste af livet manden 
om at opholde sig mere i hjemmet. Men det ville kol
lidere med idéen i det nye feltarbejde. Selv syntes han 
også, at det var svært at disponere over skolens land
brug gennem brevveksling, og særligt faldt det ham 
tungt at være borte fra sine små børn. Men der var 
sjældent tvivl i hans sind om, hvad der skulle priorite
res højst. I februar 1874 skrev Tang Kristensen fra eg
nen omkring Nissum Fjord til Grundtvig:

Det værste er jo, at jeg overanstrenger mig og får meget 
lidt søvn, thi jeg kan på ingen måde vænne mig til at 
sove i de mange fremmede senge. Meget kulde samler 
jeg jo ved at gå om natten ... til de steder, hvor jeg kan 
få nattely, og det sker jo næsten hver aften hen ad mid
nat. ... Mit sind er så tungt, og mit hoved fortumlet.22

22. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 1873.11.05 & 1874.02.14.
23. 1929/146. Feilberg t. ETK 1895.04.09; 1922/158. ETK t.
Feilberg 1895.04.20.

Gennem det meste af sit voksne liv døjede Tang Kri
stensen tillige med søvnløshed og gigt, især når han 
var i felten. Desuden måtte han ofte overvinde sig 
selv, når han skulle henvende sig til de mange frem
mede mennesker. En gang, hvor Feilberg betroede 
ham, at han ofte selv manglede mod til at færdes 
blandt fremmede, svarede Tang Kristensen, at han 
havde det på omtrent samme vis: »Men jeg skal, hvor 
nødig jeg vil, anstrenges til det yderste, og hidtil er 
det da gået«, skrev han.23

Når tøjet var blevet for hullet eller snavset, skrev 
Tang Kristensen hjem efter noget nyt. Det kunne 
være en trøje, rene strømper eller repareret undertøj. 
Senere, da han begyndte at falbyde sine bøger, bad 
han ligeledes familien om at sende ekstra eksempla
rer, når han havde udsolgt. Efter nogle dage hentede 
han så sagerne ved et brevopsamlingssted, på en sta
tion eller privat, hvis familien vel at mærke havde fået 
dem afsendt i rette tid. Som vist, virkede hjemmet ge
nerelt som en forsyningscentral under hans ekspedi
tioner, selv om han sjældent veg tilbage for at stoppe 

strømper eller forsåle støvler under turene. Parallelt 
med livlinen til hjemmet via brevene til Grete holdt 
han den faglige forbindelseslinje til Grundtvig ved 
lige. I januar 1875 kom Tang Kristensen i tvivl om, 
hvad han skulle stille op med en svensk kvindes viser 
midt i en traditionel dansk almuetradition mellem 
Holstebro og Viborg. Grundtvig svarede helt i over
ensstemmelse med den herskende fællesnordiske tan
ke i særligt Danmark og Sverige:

De skal efter min mening gøre Deres bedste for at gen
give dem [viserne]. De har flersidig interesse, dels i og 
for sig som nordiske folkevisetekster og dernæst også 
for den jyske folkesang, som den måske vil fremtræde i 
næste slægtled i hendes nabolag. Der finder endnu sta
dig en udveksling sted af folkedigtning mellem Nor
dens lande, og det er lærerigt at pågribe en enkelt kol
portør og efterse hendes forråd.24

Tang Kristensen fik svar på sit spørgsmål og fik samti
dig indblik i lidt kulturkredslære om regionale forbin
delser. Blandingen af konkrete og almene informatio
ner var karakteristisk for den oplæring, som Tang 
Kristensen mere eller mindre bevidst modtog.

Ud fra sådanne eksempler kan iagttageren nemt få 
indtryk af, at Tang Kristensen optegnede al folklore 
på sin vej. Sådan var det dog ikke, og selv inden for en 
så klassisk genre som viserne var det ingenlunde alt, 
som en god sanger kunne, der fandt plads på opteg
nerens papir. Folk sang gamle og nyere viser mellem 
hinanden, men det var de ikke byprægede og særligt 
de ældre viser, som på det tidspunkt havde folklori
stisk interesse.25 Formålet var jo at samle materiale til 
den bedst mulige historiske rekonstruktion. Svend 
Grundtvig fandt fx i 1874, at Tang Kristensens opteg
nelse af visen om »Bispens datter«, trods sit vovede, 
for ikke at sige vulgære, omkvæd, repræsenterede ud
viklingen af en ældre vise, som ikke tidligere havde 
været kendt fra Danmark, selv om den eksisterede på 
Færøerne. Han pålagde derfor sin jyske ven, at »...

24. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 1875.01.29 & S.
Grundtvig t. ETK 1875.03.10.
25. ETK omtalte selv forholdet, jf. 1929/144 II. ETK t. S.
Grundtvig 1873.01.15. 
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intet, som viser gammeldags form må foragtes eller 
forbigås, omend det kan være frastødende i sin nuvæ
rende skikkelse.«26

26. 1929/144 II. S. Grundtvig t. ETK 1874.02.03.
27. Jf. MO, 2,1924, s. 174.

28. Mål angivet i alen i brandvurdering. LAV: Branddir., 
Holstebro, Sogneprot. 1863-1868, Haderup s., 1863.07.02, Erik 
Jensen. Kalkulation v. forf.; 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 
1875.01.29.
29. MO, 2,1924, s. 182, jf. s. 202.

På besøg i hytterne: Dagliglivets stoflighed

Overnatningsproblemet var altid centralt. Næst efter 
lærerhjemmene, hvor Tang Kristensen kunne have 
station i dagevis, foretrak han et kammer eller en seng 
i storstuen på en god gård. Ofte måtte han dog tage 
til takke med mindre. Han fandt sine viser og historier 
blandt både gårdfolk, husmænd, tjenestefolk, hånd
værkere, lærere og præster, selv om det stof, som han 
og Grundtvig anså for det mest eksotiske, særligt 
fandtes i »hytterne«. Det var Tang Kristensens fæl
lesbetegnelse for alt, lige fra små husmandssteder til 
beboelser, lavet halvvejs af tørvevolde og rafter. De 
fleste af den slags huse er for længst nedbrudte, og de 
rummede mennesker, som levede på en måde, der 
forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet. Derfor er det af 
særlig interesse at følge Tang Kristensens arbejde i 
denne anderledes virkelighed, som kun har overlevet 
gennem nogle få beretninger. På dette område viste 
han udpræget fornemmelse for etnografisk billeddan
nelse og dokumentation af sanseindtryk.

I februar 1874 turde han ikke vove at forcere den i 
hans øjne vilde hede fra et ensomt hus vest for Hodsa
ger på vej til Tvis, og

... der var kun én seng i hele huset, ... men konen vidste 
da råd. Jeg skulde ligge ved manden i den fælles ægte
seng, og så ville hun ligge under kakkelovnen og over
lade mig sit leje. Det var jo nydelig gjort, og jeg kunne 
ikke noksom påskønne det. Hun fik nogle sække og 
nogle gamle klæder samlet sammen og fik deraf lavet et 
leje på gulvet, og så lagde hun sig i klæderne der nede 
med nogle sække og andre pjalter over sig,

skrev han senere. Tang Kristensen noterede endvide
re, at konen nok frøs på lergulvet, omend han var klar 
over, at hun var vant til hårdhed i tilværelsen. Efter 
morgenmaden fortsatte de sammen gårsdagens op
tegnelsesarbejde.27

En måned senere gik Tang Kristensen fra en ind
sidder i Hallundbæk ud over Feldborg Hede til hus
manden Grå-Erik (Jensen) og Maren Jensdatter i de
res »faldefærdige hytte«. Maren sang, og Erik fortalte. 
Ud på natten mente Tang Kristensen, at det var umu
ligt at finde derfra til beboede egne. I stuen fandtes et 
sengested med noget gammelt tøj, og her lagde han 
sig fuldt påklædt og med regnkappen over sig. Han 
fik dog ikke megen søvn, for en kold vind peb ind 
mellem sprækker ved vinduerne og rafterne i loftet. 
Dagen efter havde han »tandpine og gigt, så han hav
de svært ved at arbejde.« 28 Den følgende vinter be
søgte han igen familien, og plaget af smerter i hovedet 
tilbragte han da natten siddende ved spisebordet, 
med hovedet hvilende på pladen.29

I det hele taget var livet blandt småfolk noget an
derledes, end han var vant til; han lærte dog hurtigt at 
leve med forholdene, selv om kondensvand om vinte
ren kunne dryppe fra loftet, så skrivepapiret blev 
vådt, og lergulvene var smattede af både fugt fra væg
gene og børns og smådyrs urin. Kun af og til traf 
Tang Kristensen på vilkår, som var for pinefulde. I 
1902 kom han en vinterdag ind til en kone ved Rør
bæk sø, 30 kilometer vest for Horsens. Hytten var 
fuld af åbninger lige ud til vejrliget, kvinden ejede in
tet ildebrændsel og opholdt sig derfor mest i sengen:

Der var ikke så meget stol i huset, at jeg kunde komme 
til at sidde på, og da jeg skulde til at skrive, fik jeg en 
gammel kasse stillet an ved det faldefærdige bord, min 
vadsæk lagt der oven på og den gamles hovedpude fra 
sengen lagt der ovenpå igen. Den vilde hun, jeg skulde 
have at sidde på, skønt jeg ikke var særlig glad derved, 
da jeg frygtede for at få nogle fremmede [dvs. utøj] 
med mig, men det undgik jeg dog; jeg antager, at kry
bet for længst var frosset ihjel i rønnen,

som han senere berettede. Det var dog så koldt, og 
vinden peb ind gennem bindingsværket, at Tang Kri
stensen ikke kunne holde ud at snakke med den fatti
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ge beboer mere end et par timer om dagen. Kort tid 
efter måtte konen søge ly hos en datter på heden, da 
huset styrtede sammen.30 31

30. MO, 4,1927, s. 237f.
31. MO, 2,1924, s. 158.
32. MO, 4,1927, s. 143.

33. MO, 2,1924, s. 158.
34. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1871.11.28; MO, 2,1924, s. 
'57-
35.1929/14. Lommebøger. Lommebog 3; RA: Stat. Dept., 
Arbejderbefolkningens vilkår 1872, Ringk. amt, Hammerum 
hrd.
36. 1929/14. Lommebøger. Notater fra lommebog 3, jf. også 
nr. i.

Maden blandt jævne hedeboere havde ofte sine 
særtræk, og han stiftede tidligt bekendtskab med kål
retten kas, som han beskrev i sine erindringer:

De slagtede en lille gris før jul og måske et par magre 
hedefår, men det var da og al deres slagt, og når de spi
ste kartofler til middag, hvilket jeg tit så, fik de dertil 
kun lidt meldyppelse og en yderst lille gnalling flæsk. 
Af såkaldt lavet mad fik de næsten sjældent andet end 
kål, men deri var tit ikke kogt det mindste flæsk eller 
kød, blot nogle hele byggryn, og en sådan ret, der kald
tes kas, blev jeg ikke sjælden opvartet med, således hos 
Jesper Skrædder i Sammelsted by, der var en samling af 
ret spredte småhuse. Konen dér ville give mig lidt at 
spise til middag, og det blev jo kap...

Denne accept af lokalbefolkningens madvaner var 
langtfra almindelig blandt datidens forskere: Den 
skotske folklorist og senere professor, W.A. Craigie, 
og hans unge frue besøgte fx i 1897 Tang Kristensen, 
og sammen foretog selskabet en lille tur, for at Craigie 
kunne se omgivelserne for de fortællere, han kendte 
fra Tang Kristensens bøger. Udflugten fik dog en brat 
ende. Selv om en kone i Skovby ved Herning bød gæ
sterne det bedste, hun havde, syntes særligt Cragies 
frue, at feltvilkårene og maden var helt uacceptabel, 
og hun og manden vendte hurtigt tilbage til Køben
havn.32

Tang Kristensen fik god indsigt i forskellige men
neskers vilkår. Generelt var han ikke imponeret over 
bondesamfundets sociale hierarki, og han lærte at be
undre uformuende menneskers måde at overleve på. 
Kun sjældent beklagede Tang Kristensen sig over de 
fattiges væremåde. Dog kunne han give udtryk for, at 
mange levede i, hvad han anså for uhumskhed, og 
han var ærgerlig over at blive befængt med utøj. Og 
selv om han værdsatte at blive budt på kaffe, kunne 
den være svær at få ned på grund af de hygiejniske 
standarder:

Men det allerkedeligste for mig var, at det brune suk
ker, jeg skulle have til, for det meste havde været i folks 
munde før. Det var i reglen så slævret af folks spyt, at 
jeg mangen gang har taget mit lommetørklæde og tør
ret det af først, inden jeg puttede det i munden. Sagen 
var, at folkene var vante til den yderste sparsommelig
hed på sukkerets område, der var vist mange steder, 
hvor de ikke fik mere end et par pund sukker om året, 
og det var altid brunt sukker. Når et menneske så havde 
haft en knald sukker i munden, imens han eller hun 
slubrede kaffen i sig, så spyttede han sukkeret ud igen 
og lagde det atter nok så pænt i sukkerkoppen.33

Dér gik grænsen trods alt for Tang Kristensen.
Særligt i hytterne forventede beboerne at få lidt 

penge for deres oplysninger; »noget for noget er bøn
dernes valgsprog.« Tang Kristensen hadede unødige 
udgifter, men hedeboerne var af den opfattelse, at den 
slags sager var værdifulde, når en mand som ham 
spildte sin tid med at samle på dem, og derfor var en 
kompensation rimelig.34 I 1874/75 varierede betalin
gen fra tre skilling til én fortæller - ca. en lille timeløn 
- over ni skilling hos Jens Talund, til 24 skilling et 
tredje sted. En seng i en beskeden kro kunne koste 40 
skilling, ca. det samme som en sommerdagløn for en 
mand.35 Overnattede han privat hos jævne folk, lagde 
han som regel mindst 20 skilling, før han tog af sted. 
Beløbene betød meget for folk med få kontanter, og 
sammenlagt var betalingen til fortællerne en mærk
bar udgift i projektets regnskab. Købte han en enkelt 
gang dagens ret på et billigt gæstgiveri, kostede den 
16 skilling, og en tur med postvognen de 27 km fra fx 
Ikast til Silkeborg løb op i 112 skilling. Var han i kirke 
på turene, puttede han fx fire skilling i fattigbøssen.36

Selv om Tang Kristensen aldrig kunne undgå at 
være en fremmed, forsøgte han at falde ind i lokale 
normer for samvær. Ofte forstod folk også at drage
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Der eksisterer ingen fotos af de interiører, som Tang Kristensen optegnede i. Men maleren Hans Smidth fandt ofte nogle 
af sine motiver i lignende miljøer, og ovenfor ses en husmandsstue med seng og ovn, malet i 1860’erne. (Den 
Hirschsprungske Samling).

fordel af det anderledes besøg, og somme tider 
hjalp han dem med at formulere breve, med juridi
ske problemer og sågar med mægling mellem ægte
fæller.

Med mellemrum kom Tang Kristensen ud for ret 
specielle mennesker, og selv om han satte pris på gode 
optegnelsesforhold, måtte han rette sig efter infor
manternes måder at gøre tingene på, hvis han ville 
have noget ud af dem. I ét af fattighusene på Ørre 
Hede, hvis beboere jeg skal vende tilbage til i næste 
kapitel, besøgte han i 1873 Johanne Tygesdatter, som 
viste sig at kunne synge hidtil ukendte viser med mid

delalderligt præg. I brevet til Grundtvig, skrevet fra 
heden, karakteriserede Tang Kristensen Johanne såle
des:

Jeg har været hos en gammel kone, som foruden at 
være døv, rystede så voldsomt, at hun næsten ikke kun
ne tale. Hun stod lige op ad mig for at sige mig til, og 
jeg kunne da ikke undgå at blive selv så gennemrystet, 
at jeg knap kunne skrive. Hvert øjeblik fik jeg et puf, og 
samtidig var hendes hoved i næsten umiddelbar berø
ring med mit. Hun gav sig til at ælte dej, og alt imellem 
som hun æltede med de gamle knoklede hænder, der 
var næsten vanskabte, kom hun hen og sagde mig nog

125



6. FELTARBEJDET SOM TEKNIK OG FAGLIGT NYBRUD SCI.DAN.H. 4 • I

le vers til, medens manden mukkede, fordi dejen blev 
forsømt. Hendes navn er Johanne Tygesdatter, og De 
kan [af afskrifterne] se, hun har bevaret meget sjældne 
traditioner....»37

37.1929/144II. ETK t. S. Grundtvig 1873.12.18. Jf. også 
omtalen i kap. 7.
38. 1929/144 II. S. Grundtvig t. ETK 1873.12.29.
39. Jf. den stadig relevante diskussion af, hvordan discipliner 
ofte er mere beskæftigede med at reproducere egne regler end 
med repræsentation af kulturelle former. James Clifford: 
»Partial truths.« I: James Clifford & George E. Marcus (red.): 
WritmgCulture. Berkeley 1986. 40. ETK: Danskesagn. 2. udg., 7, Kbh. 1980 [1901], s. 497.

Den maleriske skildring blev suppleret med overvejel
ser om nogle af visernes sjældenhed, hvad der i brev
vekslingen udviklede sig til en diskussion om stoffets 
egenart. Selv om Tang Kristensen opholdt sig i tyndt 
befolkede egne, var han via postvæsenet i kontakt 
med den faglige debat. Grundtvig skrev tilbage om de 
to viser, at de var fund af første klasse, og han glæde
de sig sandsynligvis over, at det ikke var ham, der 
havde været tæt på den noget specielle Johanne.38

Der er ingen tvivl om, at Tang Kristensen havde 
blik for den anderledeshed, som han oplevede; en 
egenskab, som en senere tid ville sætte pris på. Når 
han publicerede sit stof, gengav han nogle gange sine 
små iagttagelser i forbindelse med præsentationen af 
informanterne, skønt han ellers holdt de to former for 
etnografiske data adskilt fra hinanden. På den måde 
var han selv med til at reproducere den datidige ram
mesætning for folkloristisk kundskab, samtidig med 
at hans personlige feltindtryk tydeligvis kaldte på en 
anden repræsentation.39

Pålidelighed og arbejdsteknik

I slutningen af 1800-tallet kom kvaliteten af materialet 
til snarere at betyde optegnelsernes nøjagtighed end 
stoffets sjældenhed. Denne forskydning havde sam
menhæng med forskernes langt større overblik over 
de forskellige typer af viser og eventyr. I sammenlig
ning af typeversioner var præcision afgørende, når 
videnskabsfolkene skulle bestemme, om den ene vise- 
optegnelse var mere komplet end den anden, eller om 

de tilhørte selvstændige versioner. En senere tid lagde 
mere vægt på mangfoldighed og mening, men i den 
ældre folkloristik var en så præcis gengivelse af det 
sungne og fortalte afgørende for, at stoffet kunne ind
gå i de komparative tekststudier, der tillige indbefat
tede arkivalske kilder.

Med hensyn til versioner af det samme sagn note
rede Tang Kristensen omkring 1900 sit ideale stand
punkt:

Begge kan de så udmærket udfylde hinanden; men 
man tør dog ikke sammenarbejde dem, da det altid må 
gælde som en ufravigelig regel, at man ikke skal danne 
om eller fylde ud, men give det fra sig, som man har 
fået det, man skal være tro imod overleveringen. Man 
må altså ikke i nogen henseende pynte på noget, netop 
derved fremstiller man et pålideligt materiale at arbej
de med.40

Dette synspunkt lykkedes det ham nogenlunde at ef
terleve i felten. Parallelle optegnelser afslørede dog 
hyppigt, at handlingsforløb i eventyr, og særligt i æl
dre viser, kunne være højst mangelfulde i forhold til 
en endnu ukendt helhed. Som andre folklorister an
vendte Tang Kristensen her en såkaldt synoptisk læs
ning af forlæggene, ligesom teologerne begyndte at 
gøre det i deres jævnføring af evangelierne. Gennem 
sådanne sammenligninger kunne udeladelser eller 
forglemmelser spores, omend der blandt forskere og 
udgivere altid har hersket uenighed om, i hvilket om
fang det er tilladeligt at lade sådanne kilder supplere 
hinanden. Tang Kristensen anvendte metoden i sine 
udgivelser, men hørte til dem, der gik forholdsvis for
sigtigt til værks, og han gemte altid sine forlæg, så en 
senere tid kunne følge arbejdsgangen.

Som så mange andre blev Tang Kristensen udsat 
for varierende kritik, både af sin teknik, prioritering 
og behandling af stoffet. Kritikere har hævdet, at han 
optegnede alt for mange versioner, og omvendt har 
andre folklorister anket over, at han hos nogle fortæl
lere udelukkende i sine primære optegnelser noterede 
begyndelseslinjerne til et eventyr eller sagn, hvis han 
havde hørt det mange gange før. Som andre forskere
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udfyldte Tang Kristensen som omtalt også i sine tryk
manuskripter åbenbare »huller« med stof fra andre 
optegnelser.41 Tang Kristensen er desuden blevet 
klandret for, at han næsten aldrig gjorde bemærknin
ger om de sociale sammenhænge, de optegnede viser 
og historier indgik i. Det gjorde ingen andre dog på 
det tidspunkt. Det var først senere, at kravet om kultur 
i kontekst blev rejst. Som ganske ung oplevede Tang 
Kristensen som nævnt tillige indsigelser fra musik
professor Berggreen, som tvivlede på, at hans melo
dier var korrekt optegnede.42

41. Jf. Marisa Rey-Henningsen: »Evald Tang Kristensens 
eventyr.« I: Else Marie Kofod & Eske K. Mathiesen (red.): 
Traditioner er mange ting. Kbh. 1997. Den her formulerede kritik 
er dog for upræcis til at være dækkende. Visestoffet og dets 
redigering er bedst behandlet i Jens Henrik Koudal: »Evald 
Tang Kristensen som folkeviseindsamler og udgiver«, Musik & 

forskning, g, 1983-1984, spe. s. ioif.
42. Jf. kap. 3, sidste del.
43. B. Holbek: »To optegnere og én meddeler«, Folkeminder,
14,1969 & samme: Interpretation of Fairy Tales. Helsinki 1987, s. 73.

44. Jf. Hans Ellekilde: »Svend Grundtvigs sagnindsamling 
1843-83.« I: samme (red.): Svend Grundtvigs Danske Folkesagn 
i8pg-8p. Kbh. 1946, s. 58. Det er en nærliggende tanke, at 
denne noget hårdhændede behandling, som også indbefattede 
udeladelse af fx oplysninger om hjemmelsmænd, har at gøre 
med, at det drejede sig om materiale fra netop Grundtvigs 
samling. Denne måde at behandle folklorestof på i udgivelses
sammenhæng var tidligere meget udbredt, men stred mod de 
kriterier, som ETK selv hævdede at arbejde efter.
45. Bengt af Klintberg sætter i Norden et skel omkring 1870 i 
overgangen til en mere autentisk publicering af traditionsstof. 
Se hans »Bröderna Grimm och de nordiska nationalutgåvorna 
av folksagor.« I: Astrid Stedje udg: Die Brüder Grimm. Stock
holm 1985.
46. H. Grüner-Nielsen fremhævede også det korrekte (ved 

Den mest instruktive karakteristik af Tang Kri
stensens tekstoptegnelser er foretaget af folkloristen 
Bengt Holbek (1933-92), som har sammenlignet filo
logen Axel Olriks og Tang Kristensens parallelle ned
skrivning af det samme eventyr i 1888 i Farsø. De be
varede notater viser på mange områder fuld 
overensstemmelse, selv om de to forskeres optegnel
sesteknik var forskellig, og Olrik langtfra besad Tang 
Kristensens øvelse. Olriks i dag eksisterende manu
skript er en renskrift af hans oprindelige, men kasse
rede noter, hvor han efter erindringen har indsat 
manglende ord og passager. Tang Kristensens version 
er originaloptegnelsen, hvor han hele vejen igennem 
historien har fulgt fortælleren og nedfældet beretnin
gen sætning for sætning.43 Dette træk ser generelt ud 
til at være karakteristisk for Tang Kristensens origi
nale optegnelser i fuld længde af viser og historier. 
Kun når han under feltarbejdet var velbekendt med 
en bestemt historie, valgte han blot at notere infor
mantens individuelle fortælleforskelle ned eller alene 
at angive indledningen. De over 20000 sider original
optegnelser mellem 1871 og 1917, hovedsagelig foreta
get i hæfterne i direkte samvær med folk og senere 

indbundet i 32 tykke bind, er, hvad han primært bør 
bedømmes ud fra. Hvad han og andre senere justere
de i deres afskrifter og i publicerede udgaver, hører 
redigeringen til og vil altid tage farve af kravet til 
sproglig akkuratesse og formidling.

Tang Kristensens redigering forud for sin store 
mængde af tekstudgaver var meget forskellig, spæn
dende fra blot ortografiske ændringer over sproglige 
og forståelsesmæssige justeringer til indsættelser af 
(manglende) afsnit fra andre optegnelser af samme 
historie. Mest hårdhændet gik han til værks over for 
de sagn fra Svend Grundtvigs samling, som han efter 
dennes død medtog i sin egen samlede udgave, Danske 
sagn. Her forkortede han direkte en stor mængde hi
storier ved at udelade passager fra både indledninger 
og slutninger.44 Det var han desværre ikke ene om.

Selv om Tang Kristensen modtog store mængder 
stof fra andre, er det i hans eget arbejde i felten, at han 
skiller sig ud. Både i Danmark og i andre europæiske 
lande har tidligere forskere kasseret deres primære 
notater, mange har først skrevet historierne ned, når 
de kom hjem, og flere af de mest berømte folklorister 
har, ligesom Grimm-brødrene, i deres egne øjne »for
bedret« stoffet, før det blev præsenteret for offentlig
heden. Også Asbjørnsen og Moe forholdt sig ret frit 
til materialet i deres meget anvendte tekstudgaver.45 
Det er i sine primære notater i felten, i mængden af 
optegnede eksempler og i de mange publicerede ud
gaver, hvor Tang Kristensen følger originaloptegnel
serne så nøje som muligt, at han står stærkt.46 I for
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hold til, hvor mange forskere i Skandinavien, der 
fokuserede på primære vise- eller eventyrtyper og 
eventuelt på enkelte informanters repertoirer, kalder 
hans nidkærhed over for optegnelser af den virkelige 
verdens uendelig mange versioner sandsynligvis mere 
på påskønnelse end på kritik.47 Hans særkende kan 
opsummeres i følgende punkter:

ETK’s viseoptegnelser) og hans store eksempelmateriale. Jf. 
Vejle Amts Folkeblad, 1923.01.25 i anledning af ETK’s 80-års-fød- 
selsdag. (DFS 1906/139).
47. Da den historisk-geografiske skole voksede sig stærk, blev 
et af hovedkravene til forskerne faktisk kendskab til samtlige 
versioner af en bestemt vise eller historie, jf Handwörterbuch des 
Deutschen Märchens. 2, Berlin 1934, s. 508.
48. Ang. stenografi se Jyske folkeminder, 7,1884, s. VIII; 
1917/127. Fra ETK t. Olrik 1908.05.05.
49. MO, 2,1924, s. 152, 209 & Johs. E. Tang Kristensen (red.): 
EvaldTang Kristensen 1843-1343. Kbh. 1943, s. 37.
50. MO, 2,1924, s. 201.

51. 1929/12-13. Løse optegnelser. En i kap. 7 omtalt situation,
hvor ETK faldt i søvn under samtale med Jens Talund, ses fx
ikke i dagbogen, men hans deraf afledte utydelige skrift har 
han selv omtalt, jf. MO, 2,1924, s. 160. I et brev hævder ETK 
nogle år senere, at S. Grundtvig næppe vil kunne læse hans 
kladder, men om det er (de let tydbare) dagbøger, han 
henviser til, kan ikke afgøres. 1929/144 III. 1883.02.05.

1. Tang Kristensen beklagede, at han aldrig lærte 
rigtig stenografi (ligesom den svenske folklorist 
August Bondeson). Til gengæld udviklede han 
tidligt et nogenlunde akkurat forkortelsessystem, 
der gjorde det muligt for ham at skrive lige så 
hurtigt, som fortællerne talte.48 Desuden besad 
han en konsekvent og let læselig håndskrift.

2. Han skrev som nævnt stoffet eksakt ned under 
beretternes nærvær, og han gemte altid origina
len. Hvor det var vanskeligt, som fx ved inter
views med folk, der tærskede, eller med håndvær
kere i arbejde, gik han med mellemrum ind til et 
nærliggende lokale for at tage notater, hvis han 
ikke direkte skrev i et værksted, stående ved en 
høvlebænk.491 det hele taget var han i større 
nærkontakt med informanterne, end hvad der var 
almindeligt. Fx fulgtes han en vinternat med 
Grå-Erik 35 kilometer fra dennes hus til Viborg, 
hvor de talte sammen om mange spørgsmål, og 
Tang Kristensen beklagede senere, at det var 
umuligt undervejs at sætte sig i vejkanten og gøre 
notater.50

3. Tang Kristensen lærte ret tidligt at forsyne 
optegnelserne med navn og proveniens og 
overholdt for det meste reglen, hvad der i dag gør 

det muligt at foretage krydsreferencer og i nogle 
tilfælde forbinde de ellers ret anonyme personer 
med andet samtidigt materiale.

4. Han har ved 50 års næsten kontinuerlige indsam
ling efterladt sig så omfattende stofmængder, at 
repræsentationen må siges at være mere end 
tilfredsstillende, også til en stor mængde af 
repertoireundersøgelser.

5. Tang Kristensen var fra barnsben fortrolig med 
landbomiljøet og havde vestjysk som modersmål, 
hvad der forståelsesmæssigt og socialt hjalp ham 
meget i samtale med landbefolkningen.

Betragter man rækken af hans »dagbøger« - i form af 
de nu indbundne optegnelseshefter - er det forbavsen
de, hvor ordentlig skriften er, og hvor få rettelser der 
forekommer. Man får umiddelbart mistanke om, at 
det næppe kan dreje sig om de primære kladder, men 
modsat er det umuligt at forklare, hvorfor han skulle 
anvende sit forkortelsessystem her, hvis det ikke var 
for at kunne skrive, mens folk talte. I de første hefter 
ses, at han går over fra blyant til pen i sine optegnelser 
og derved forbedrer klarheden og læseligheden. Igen
nem arbejde med hans materiale kan det alligevel fast
slås, at der af og til, og særligt i begyndelsen, må have 
eksisteret optegnelser på supplerende papirer, det vil 
sige stof, som ikke umiddelbart er noteret i dagbø
gerne, og som ej heller senere er indføjet i dem. Det 
gælder blandt andet en del noder, som senere er arki
veret som »Løse optegnelser«. Enkelte gange kan det 
endvidere konstateres, at Tang Kristensen andetsteds 
har refereret til forekomsten af materiale, eller til en 
ekstrem optegnelsessituation, uden at spor af stoffet 
eller situationen findes i dagbøgerne eller i de løse op
tegnelser.51 * * Eksemplerne er imidlertid begrænsede, 
og generelt er ordenen i dagbøgerne klar og gennem 
hele hans feltarbejde systematisk. Meget forståeligt 
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har Tang Kristensen-forskningen gennem mange år 
også været meget anerkendende over for hans unikke 
førstehånds-tekstualisering af folklore fra 1800-tallet.

Spørgsmålet om eksakthed er imidlertid langt 
mere indviklet, end det umiddelbart ser ud til. Tang 
Kristensen startede med at ville publicere eventyrene 
præcis som de blev fortalt, men blev nødt til at mode
rere kravet. Ingen informanter fortalte, som om det 
var en skreven tekst, de fremsagde. Gode berettere 
havde altid deres særlige fortællemåde, som i hans 
sprogbrug gav historien »farve« eller »duft«, og sam
tidig blev fortællingens mundtlighed fulgt af mimik 
og kropssprog, som dårligt lod sig gengive på tryk. 
Den skrevne udgave kunne formidle historiens ind
hold, men ikke dens totale form. Derfor kunne den 
litterære præsentation altid kun blive tilnærmelsesvist 
tæt på den virkelige, og en vis redaktion var nødven
dig, for at teksten kom til at hænge sammen og blev 
nogenlunde grammatisk korrekt. Det var tillige noget 
af baggrunden for, at Tang Kristensen og Svend 
Grundtvig besluttede, at der ikke skulle optegnes i 
dialekt, men på tillempet rigssprog, så vidt muligt 
med beretternes sætningsbygning og ordvalg.52 Af og 
til stødte Tang Kristensen på ord i viserne, som hver
ken informanterne eller han forstod, og hvordan skul
le andre så fatte, hvad de betød? Det var grunden til, 
at han fra 1874 brugte sommermånederne til at stude
re oldnordisk og dansk sprog i København. I den tids 
folkloristik blev kendskab til det ældre sprog anset for 
en god, praktisk fornødenhed for moderne feltarbej
de. Endelig opdagede Tang Kristensen, at sangerne 
ofte selv digtede en visestump til, når de var ude af 
stand til at huske et vers, og det havde forgængerne 
sikkert også gjort. En historie blev tilmed fortalt lidt 
forskelligt, alt efter hvem publikum var. Derfor var 
det umuligt at opretholde kravet om én præcis auten
ticitet i levende kulturtradition.53

54. Fx den senere omtalte Mikkel Skvadders historier Viborg 
1890.
55. MO, 2,1924, s. 160 & 1929/144 II. S. Grundtvig t. ETK 
1874.02.17.

52. »Det er navnlig den bestemte form af navneordene og 
manglen på intetkønsform i tillægsord (samt fælleskønnets 
udvidelse i navneordene) [i jysk] som skader og virker 
uharmonisk i bogsproget.« Jf. 1929/144 I. S. Grundtvig t. 
ETK 1870.04.21.

Jyske folkeminder, 7,1884, s. IX. Se også refleksionerne 
om eksakthed via kontrol ved fonograf i MO, 4,1927, s. 346.

Som Tang Kristensens erfaring blev større, blev 
han mere interesseret i små miljøkarakteristikker og 
særligt i individerne. For Svend Grundtvig eksistere
de traditionen som noget anonymt, næsten uafhæn
gig af den enkeltes bevidsthed, omend menneskene 
var nødvendige som traditionsbærere. Tang Kristen
sen oplevede imidlertid, hvordan det enkelte menne
ske tillige kunne lave lidt om på viserne og historierne 
og dermed lægge »noget af sit eget med ind deri«. 
Folk både huskede og fortalte forskelligt, og på den 
måde opstod der et nyt forhold mellem enkeltperso
nen og traditionen. Dette førte ham yderligere ind på 
interessen for at betragte gode sangeres og fortælleres 
repertoirer som en form for relative helheder.54

Nogle gange anvendte Tang Kristensen de noget 
hårdhændede udtryk, at stoffet skulle pines eller 
pumpes ud af nogle berettere. Fx fortalte han senere 
om sit samvær med Johanne Ty gesdatter, at han fulg
te med hende overalt i huset, og da hun ellers var flink 
»... fik jeg dog pint fem viser ud af hende.« Da den 
gamle kone tilsyneladende kunne viser, som ingen an
dre hidtil havde husket, vendte Svend Grundtvig i 
1874 tilbage til emnet på samme vis: »Den Johanne 
Tygesdatter må De klemme alt det ud af, der er at få«, 
skrev han til Tang Kristensen.55 Udtrykkene var næp
pe ment negativt, men karakteriserede snarere, at stof
fet blev opfattet som noget uerstatteligt, der skulle fra
vristes informanterne, mens tid var, for at indgå i en 
anden og for dem fremmed sammenhæng.

Når Tang Kristensen var kommet inden for døren, 
hævdede folk ofte, at de langtfra kendte noget videre 
til den mundtlige tradition, eller at de havde glemt de 
gamle viser. Så måtte han selv begynde at synge eller 
give eksempler på fortællinger for at få beboerne i 
gang. Det fik Grundtvig til kildekritisk at være på 
vagt, og Tang Kristensen bedyrede, at: »Jeg beder 
Deres højvelbårenhed være fuldkommen overbevist 
om, at jeg aldrig lægger nogen ordene i munden. Net
op dette har jeg altid været bange for, da jeg har kun-

129



6. FELTARBEJDET SOM TEKNIK OG FAGLIGT NYBRUD SCI.DAN.H. 4 • I

Eksempel på optegnelsesside i 
Tang Kristensens »dagbøger« 
fra Ørre sogn 1873. Alle blade 
er beskrevet ud til kanten for 
at spare på papiret. Mellem de 
to streger, som indikerer en ny 
informant, er datoen 20. dec. 
og navnet Johanne Tygesdat- 
ter anført. Den lodrette, blå 
streg viser, at optegnelsen 
senere er renskrevet.

net se den fare, der er ved det.«56 * Teknikken var nød
vendig, men den skulle bruges med varsomhed.

56. 1929/144 I. S. Grundtvig t. ETK 1870.12.08. & ETK t. S.
Grundtvig 1870.12.15. ETK's understregning.

Det må i den forbindelse nævnes, at Tang Kristen
sen hørte til de folklorister, som tidligt nedskrev de 
mindre høviske dagligord som fise, skid og røv, der 
indgik i almuens viser og historier. Af og til publice
rede han ydermere udtrykkene, hvad der faldt en del 
af det dannede publikum for brystet. Han argumente
rede med, at ordene var led i landboernes altid kon

krete tale, og at folk ikke mente noget grimt med 
mange af udtrykkene, ligesom børn kendte dem fra 
almindelig samtale. Han udelod kun gudsbespotteli
ge bandeord og de mest seksuelle vendinger.

Råd om feltarbejde - og egne vaner

I 1880’erne formulerede Tang Kristensen sig forskel
lige steder om feltarbejdets metode og teknik. Flere af 
vejledningerne var led i den almene udveksling af in
formation inden for det nye arbejdsfelt, og hans råd 
var baserede på de erfaringer, han havde indhøstet i 
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de foregående 15 år. Og i 1883 og 1891 publicerede han 
nogle regler for etnografisk arbejde i efterskrifter til et 
par af sine bøger, som kan sammenfattes i følgende 
punkter, hvoraf flere stadig regnes for lærerige:

• Det er nødvendigt at være en trænet fodgænger og 
have en hurtig pen.

• Det er af betydning aldrig at stille sig fint an over 
for informanter.

• Man skal være tålmodig i omgang med andre og 
kunne tåle at blive ledt på vildspor gang på gang.

• Det er vigtigt ikke at presse informanten til at for
tælle på kommando, og man får mest ud af folk, 
som man selv er villig til at gå op ad i flere dage.

• Det er nødvendigt at vinde folks tillid og lære deres 
interesser, tankesæt og levevis at kende.

• Det er væsentligt at kunne leve uden fordringer til 
livets bekvemmelighed og spise, hvad der bliver 
budt, samt kunne modtage folks simple gaver, hvis 
de vil forære én noget.

• Det er af betydning at være bekendt med forskellige 
dialekter og besidde nogen musikalitet.

• Selvom det er ubehageligt, må man ikke være ban
ge for at få utøj eller fnat (i omgang med folk og ved 
at ligge i meget snavsede senge).57

59. 1929/142. Selvbiografier: »1884a«, s. 7E

Kendskab til folks sprog var særlig vigtigt for Tang 
Kristensen. Da den yngre folklorist, H. Grüner-Niel
sen, i 1921 forberedte en tur til Færøerne, pålagde den 
næsten 80-årige Tang Kristensen ham at lære sproget 
ordentligt, for ellers fik han aldrig et godt udbytte. Så 
ville det gå ham som københavnerne på tur i Jylland, 
hvor kommunikation blev hæmmet af både deres 
manglende kendskab til jysk og til lokalbefolknin
gens anderledes måde at være på. Det frastødte folk, 
hævdede Tang Kristensen?8

I Vestjylland, mente han, var det bedst at kende til 
den særlige, regionale tankegang, hvis feltarbejderen 
skulle gøre sig håb om at få folk til at åbne sig over for

SI- Jyske folkeminder, 6,1883, s. 388E; Jyskefolkeminder, 11,1891, s. 
32off. Flere af trækkene kan genfindes tilbage i ETK’s breve til 
S. Grundtvig fra 1871 (1929/144 I).
58.1929/152 I. ETK t. Grüner-Nielsen 1921.04.14.

en mand uden for bondestanden. Selv sammenfattede 
han nogle af rådene således:

Det gælder altid som en ufravigelig regel, at man gør 
sig fortrolig med dem, man vil samle hos, og det kunne 
da umuligt gå an at komme kørende ud til dem eller at 
gøre fordringer til livets velvære hos dem. Man må 
kunne nyde og være glad ved at nyde den samme mad, 
de selv nød, og man måtte, hvis man ikke havde andet 
natteherberg i beredskab, kunne tage til takke med at 
ligge i deres tarveligt udstyrede senge.59

Selv om Tang Kristensen selv hævdede, at han af na
tur var indadvendt, var han god til at vinde de flestes 
tillid, når han var ude. Men han forsøgte aldrig at 
gøre sig mere jævn, end han var. Og han fik aldrig 
smag for nogen form for »populistisk« tøj stil, som 
han fx oplevede det på skandinaviske lærermøder, 
hvor nogle deltagere mødte i almuepræget klæde
dragt. Som det sømmede sig for høflige mennesker, 
sagde han »De« til landboerne - som ellers altid var 
dus - og de fleste svarede ham på samme måde, hvis 
de ikke sagde »I«, »han«, »degn« eller i skyndingen 
»du«. Øvrighedspersoner kunne i 1870 stadig i gam
mel standsbevidsthed finde på at sige »du« til bøn
der, hvad den landlige befolkning opfattede som ned
ladende.

Der var forskel på blot at snakke med folk om til
fældige emner og målrettet optegne folkeminder i 
den strammere form, som eventyret og særligt ord
sproget og visen besad. Disse gamle »minder« kræ
vede en særlig teknik for at blive tilfredsstillende gen
givet. Svend Grundtvigs forslag om at skrive et 
eventyr ned efter erindringen, eller på stedet optegne 
en første kladde og ved et nyt besøg otte dage senere 
kontrollere og supplere teksten, viste sig ikke at være 
optimal. Tang Kristensen fandt, at viser og gode for
tællinger nærmest burde gribes i luften, forstået på 
den måde, at de helst skulle fæstnes på papir, første 
gang de blev sunget eller fortalt. Den første version 
var altid den spændstigste, og bad man informanten 
om at gentage sig selv, blev måske ikke meningsind
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holdet, så dog altidformen dårligere end første gang.60 
Dér kom hans egen optegnelsesteknik til god nytte. 
Det koncentrerede nedskrivningsforløb var dog også 
anstrengende.

60. Jf. Hans Ellekilde: »Lærerne og folkemindearbejdet.« I: 
Carl Poulsen m.fl. (red.): Larerne ogsamfundet. Kbh. 1913, s. 62; 
ETK i Jyskefolkeminder, 7,1884, s. IX.
61. Gustav Henningsen: »Evald Tang Kristensen og fotogra
fiet.« I: Else Marie Kofod & Jens Henrik Koudal (red.): 12 x 
Tang. Kbh. 1993; ETK: Gamle kildevæld. 2. udg. Kbh. 1981.
62. Se Svend Nielsen: »Evald Tang Kristensens møde med 
fonografen.« I: Else Marie Kofod & Jens Henrik Koudal 
(red.): i2xTang. Kbh. 1993.

63. MO, 3,1925, s. 363. Mikkel købte også eksemplarer til salg, 
jf. fx 1929/143 Breve: Mikkel Pedersen t. ETK 1890.12.28.
64. 1929/142. Selvbiografi: »1884b«, s. 7.

Tang Kristensen var på mange områder konserva
tiv, og der skulle meget til, før han fraveg allerede er
hvervede synspunkter. Han forsøgte at få følgeskab af 
billedkunstnere, der kunne tegne både informanter 
og folkloristisk interessante lokaliteter, men da pro- 
jektet ikke lykkedes, overvandt han sin modstand 
over for det nye fotografi. 11887 optog en fotograf for 
første gang udendørs miljøfotos for ham. Det store 
gennembrud kom i 1895, hvor han og Olrik gennem
førte et egentligt projekt om affotografering af endnu 
levende, ældre informanter ved en professionel foto
graf, som kunne udholde gåturene og vægten af ud
styr og glasplader.61 Og Olrik præsenterede det vel
lykkede - og i København eksotiske - resultat på et 
møde i Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Se
nere købte Tang Kristensen selv et kamera. I 1907 
medvirkede han for første gang ved lydgengivelse af 
melodier på voksvalser blandt gamle visesangere. Det 
skete sammen med Grüner-Nielsen, som betjente fo
nografen. Trods Tang Kristensens skepsis blev ind
spilningerne en succes, mange år før båndoptageren 
var almindelig.62

Feltarbejdere kommer med mellemrum ud for, at 
enkelte informanter gør krav på medejerskab til stof
fet eller forlanger særlige ydelser for at medvirke. 
Som regel klarede Tang Kristensen den slags gennem 
småbetalingerne, der kompenserede for noget af den 
forstyrrelse, som han forvoldte. En gang i 1891, hvor 
han var på farten, troppede én af hans gode informan
ter op derhjemme. Indsidder Mikkel Skrædder fra 
Torning sogn havde fulgt med i Tang Kristensens 

publicering af hans historier i en lille bog året før, og 
nu ville han gerne have 50 eksemplarer af skriftet.63 
Tang Kristensen prøvede altid at vise forståelse for 
særligt de mindre bemidlede informanter, samtidig 
med at han var påholdende med frieksemplarer og for 
megen rabat. Bøgerne gav ham jo penge på lommen. 
Men han havde samtidig ondt af den fattige Mikkel, 
som først var blevet vist døren i hjemmet, og han fik 
tilsyneladende sine 50 eksemplarer, som han forsøgte 
at sælge.

I 1884, året efter Svend Grundtvigs død, gjorde 
den 40-årige Tang Kristensen en form for status og 
skrev til erindringsbrug en længere karakteristik af sig 
selv og sine besøg hos folk:

Jeg befinder mig aldrig bedre end når jeg går midt ude 
på en stor hede, har nogle mellemmadder i min taske, 
så jeg ej behøver være bange for at skulle sulte de første 
timer, og ved, hvor jeg skal lægge mig til hvile om nat
ten. Disse to bekymringer - for mad og for seng - har 
jeg nemlig stadig haft at trækkes med på mine vandrin
ger. Når jeg da får menneskeskyheden, der sidder i mig 
fra barndomsdagene, med magt betvunget og kommer 
ind i en fattig hytte, hvor jeg kommer i snak med bebo
erne, så er jeg rigtig i mit es, da jeg forstår at pumpe 
folk og trænge ind i deres sjæls kroge begrundet på 
min menneskekundskab og mit temmelig skarpe blik, 
så kan jeg snart få folk, hvor jeg vil have dem, har næ
sten altid fået lov til at undersøge dem i dybderne og er 
trængt ind, hvor ingen præst eller sjælesørger har kun
net komme. En sådan undersøgelse er en sand fryd for 
mig. I så tilfælde er jeg ikke længere forlegen eller ord
knap, og i de allerfleste sammentræf med rette indeha
vere af folkeminder har jeg haft særdeles udbytte.

Men glemmes må det da heller ikke, at jeg i denne 
min virksomhed har haft lykken med mig. Når jeg så
dan gik ud på lykke og fromme, skulle det være mærke
ligt, om der ikke fløj en godbid i gabet på mig, når jeg 
kom ind et sted, hvor der ellers intet var at få, fordi jeg 
af andres udsagn var blevet skuffet, er det truffet, at der 
lige i det samme er kommet en fremmed til stede, som 
netop havde, hvad jeg søgte.64
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Tang Kristensen på heden øst for Holstebro, 1887.1 baggrunden en kvinde, der vogter får. Træsnit på baggrund af 
samtidigt fotografi. (Det Kongelige Bibliotek).

RlBSWi

Foruden fodrejsernes karakter af flugt præsenteres læ
seren her for det held, som ingen feltarbejder kan 
undvære - og for folkloristens nære bekymringer. 
Hans glæde over en nærmest inkvisitorisk interview
teknik er tillige tydelig. Mange af hans råd om, hvor
dan den gode indsamler bør opføre sig, er fortsat 
gangbare og var for hans tid progressive. Samtidig 
havde den så forstående feltarbejder dog mindre sym
patiske træk, som eftertiden har haft tendens til at ba
gatellisere. Det er imidlertid vigtigt at fremdrage disse 
egenskaber for at tegne et nogenlunde realistisk bil
lede af den berømte mand. Ofte er nationale storsam
lere blevet hyldet for deres personlige offervilje og 
jævnhed over for det ædle folk, hvis traditioner de 
ville redde. Men vi ved sjældent meget om, hvordan 
de agerede i det daglige. I Tang Kristensens tilfælde 

er det gennem eksempler muligt at kigge lidt ind bag 
facaden.

Jo ældre og mere kundskabsrig Tang Kristensen 
blev, des utålmodigere var han efter at komme frem til 
sagens kerne, når han besøgte folk. Han syntes efter
hånden, at han havde hørt det meste før og var i prak
sis langt mere forhippet på at få oplysningerne ned på 
papir, end når han vejledte andre. Kolleger, der over
værede nogle af hans (senere) optegnelsessituationer, 
har berettet om, at de kunne have karakter af forhør, 
og at Tang Kristensen ubønhørligt standsede folk, 
når de i hans øjne kom på afveje.65 Når han i breve 
brugte ord som at udpumpe eller pine informanterne, 

65. Jf. Grüner-Nielsen: »Evald Tang Kristensen 1843-1929«, 
BerlingskeTiden.de 1929.04.10. [Nekrolog].
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var der sandsynligvis nogen sandhed i udtrykkene, og 
blandt venner kunne han indrømme, at det af og til 
var nødvendigt direkte at skælde ud. I 1874 skrev 
Tang Kristensen til Grundtvig, at han havde været i 
Hodsager for at pine aftægtsmand Niels Mikkelsen, 
en mand, som han endda kendte fra året før: »Ja, han 
skal bogstaveligt pines, og jeg måtte til at gøre mig 
vred, og skælde ham noget ud, inden jeg kunne få 
hans mund op.«66 Selv var Tang Kristensen langtfra 
blind for sin kontante facon, men han undskyldte sig 
med, at han gjorde alt i den gode sags tjeneste.

66. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 1875.02.28.
67.1906/134. Breve: Kr. Lassen Vestergaard t. Gunnar 
Knudsen 1919.09.16.
68. Oskar Thyregod: »En jyde i liv og gerning«, Politiken, 
1938.04.02 [kronik]. Samme eller en lignende historie skulle 
stamme fra maleren V. Jastrau, som var én af de kunstnere, 
som var på tur med ETK. (1929/159Ø (fol.)).

69. Bronislaw Malinowski: A Diaiy in the Strid Sense of the Term. 
London 1967, s. 264.; 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 
1871.ii.06.
70. 1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig 1877.01.29.

En historisk interesseret beboer fra Ulfborg, som 
sammen med Tang Kristensen i 1873 besøgte en lokal 
pottemager, der stammede fra en familie af »kloge 
folk«, har skildret, hvordan den utålmodige folklorist 
gennemrodede pottemagerens skuffer, da han ikke traf 
manden hjemme. Tang Kristensen fandt en del af en 
cyprianus - det vil sige en håndskrevet trolddomsbog 
- som han tog med sig, mens pottemagerens kone så 
på.67 Selv om Tang Kristensen kendte manden fra tid
ligere, brød han i sin iver alle senere normer for an
stændig opførsel, og da pottemageren senere kom 
hjem, blev han både fortørnet over, hvordan hans kone 
var blevet behandlet og over den manglende bog.

Tang Kristensens iver efter at frelse det værdifulde 
gamle fra fortabelse kunne antage næsten groteske 
former. Enkelte bekendte har berettet om, hvordan 
han opsøgte døende folk for at undersøge, om de 
kunne fortælle noget hidtil ukendt. I forfatterfamilien 
Thyregod, som Tang Kristensen kendte, fortaltes om, 
hvorledes han direkte kunne beordre sengeliggende, 
tilsyneladende døende mennesker, at de på ingen 
måde måtte dø, før de havde fortalt, hvad de vidste.68

Det er næppe hensigtsmæssigt blot at veje den 
imødekommende og den mindre venlige side af Tang 
Kristensens feltpraksis op mod hinanden. Han besad 
flere sammensatte træk i sin karakter. Selv om hans 

resultater taler deres eget sprog om effektivitet og so
liditet, er der ingen grund til at skjule, at han samtidig 
kunne opføre sig på en måde, som eftertiden ville tage 
afstand fra, hvis den kendte til den. Lige så vel som 
ikonet inden for antropologisk feltarbejde, Bronislaw 
Malinowski, kunne betro sin uofficielle feltdagbog, at 
han nogle gange hadede de indfødte på Tobriander- 
ne, kunne Tang Kristensen i breve skrive om ubehag 
ved at opsøge »bærmen i folket« og både vinde deres 
tillid og holde dem »tre skridt fra livet.«69 70

Som andre intensivt arbejdende feltarbejdere blev 
Tang Kristensen som bekendt langtfra sparet for dår
lig samvittighed over for kone og børn, og hans breve 
til særligt Grete bærer præg af nærmest vedvarende 
ægteskabelige konflikter i den anledning. Nogle gan
ge blev de familiære problemer forstærkede af det fag
lige pres og de fysiske strabadser i marken, så han 
følte mest lyst til helt at holde op. I en sådan situation 
skrev han i januar 1877 fra det sydlige Hammerum 
herred til Grundtvig, at:

Ingen sinde før har jeg følt sådan længsel efter hjem
met som nu, og i mørke øjeblikke synes jeg næsten 
ikke, jeg kan holde ud at være borte fra det så længe. 
Det er en vis pligtfølelse, der holder mig tilbage fra at 
rejse hjem straks .... Det er da tydeligt, at nu skal der 
være en afslutning. Min kone har også taget det løfte af 
mig, at jeg ikke tiere således vil forlade hende; hun går 
jo i stadig angst for mig, og det er ikke rart.7“

Men da han kom hjem og oplevede familielivets 
trængsler, begyndte turene igen, omend i modereret 
omfang. Og efter nogle års forløb var han på ny i fuld 
gang i nye egne.

Udendørs forskning:
At overskride hidtidig indsigt

Selv om Tang Kristensens store mængde af typer og 
versioner er både frygtindgydende og nyttige, er det 
dog næppe omfanget af hans stof, som i sig selv er det 
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interessanteste. Det er karakteren og kvaliteten af 
hans materiale, som i slutningen af 1800-tallet skilte 
Tang Kristensen ud, og denne forskel må særligt til
skrives hans anderledes arbejde i marken. Til Svend 
Grundtvigs forundring fandt han langt mere, tættere 
og sjældnere stof, end samtidens øvrige optegnere. 
Dette havde baggrund i Tang Kristensens talent og 
ihærdighed, samt i, at han organiserede feltarbejdet 
med permanente ophold blandt informanterne. Igen
nem dette arbejde skete der i 1800-tallet lige så stille 
en glidning i hans syn på folkloristisk viden, og på 
hvordan denne viden blev skabt.

Både Grundtvig og Tang Kristensen anså oprinde
ligt forskningsprocessen for at begynde med kultur
forskerens fravristelse af den gamle vise eller historie 
fra »kilden« - eller »gruben«. Dette gemmested kun
ne være arkivet, biblioteket eller folket i form af de for
skellige informanter. Viden var i en sådan optik noget 
konkret, som var gemt eller skjult, indtil den blev af
dækket, og indsamleren måtte ofte i næsten bogstave
lig forstand grave den nye information frem. Meget 
karakteristisk kunne de to folklorister tale om, at en 
indsamler var ude »på jagt« og håbe på en »god 
fangst«. Men den almindelige samler eller jæger be
høvede ikke at være vidende om, hvad fangsten skulle 
bruges til. Denne opfattelse kom senere til at stå i kon
trast til, hvad man kan kalde for den moderne felt
forskning.

Det afgørende i det videnskabeligt funderede felt
arbejde var, at indsamling og forskning ikke blev skilt 
ad. Det vil sige, at indsamleren selv kendte til de fag
lige spørgsmål, som det indsamlede stof forventedes 
at være med til at svare på, for ellers kunne feltforske
ren ikke arbejde både målrettet og intuitivt søgende. 
Da Tang Kristensen trin for trin lod sig oplære folklo
ristisk af Svend Grundtvig, kunne det næppe undgå 
at smitte af på kvaliteten af hans arbejde i felten. Det 
skete fra 1869 og gennem de følgende år gennem in
tensiv korrespondance og boglige studier i vekselvirk
ning med hans arbejde ude blandt folk.

Det sprogligt-folkloristiske og etnografisk præge
de feltarbejde udviklede sig senere i 1900-tallet på en 
måde, så det ikke længere gav mening at sammenlig
ne det med botanikerens eller geologens mere uper

sonlige jagt efter planter eller ukendte stenarter. Dette 
mere samfundsorienterede feltarbejde skiller sig på 
samme måde i dag ud ved at være et arbejde blandt 
mennesker og udført af mennesker.71 Geografiske sur
veys og lignende indebærer også udendørs forskning; 
det humanistiske, såkaldt intensive feltarbejde er dog 
karakteriseret ved dets tættere relationer med folk i de 
undersøgte lokaliteter. Det var her, at Tang Kristen
sen blev foregangsmand i dansk folkeminde- og folke
livsforskning. I begyndelsen var han næppe selv klar 
over det.

71. Jf. Karen Fog Olwig: »Det etnografiske feltarbejde«, Norsk 
antropologisk tidsskrift, 13:3, 2002, s.121.

I Tang Kristensens længerevarende arbejde i mil
jøerne - og ofte med de samme informanter - skete 
udvekslingen af informationerne i et langsommere 
tempo, end hvor optegnelsesprocessen blev forvaltet 
som en mere mekanisk overførsel af mundtlig traditi
on til skrift. Selv om Tang Kristensen tit var rastløs og 
altid selv syntes, at han havde travlt, var denne lang
somhed nok afgørende for, at han selv blev mere ind
draget i erkendelsesprocessen. Gennem samtale og 
samvær med informanten, og ved selv at give prøver 
på parallelt stof, var han med til at afdække nye lag i 
vedkommendes erindring og bidrog på den måde til 
at fremelske meget af den viden, der kom ned på papi
ret.

Uden at ordet skal misforstås, kan man sige, at han 
i sit tættere forhold til informanterne samtidig var 
med til at »skabe« den nye information, som han glad 
meddelte Grundtvig, at han havde fundet. Teoretisk 
er denne form for erkendelse ikke uden problemer. 
Moderne feltarbejde har dog vist, at den er nødven
dig, fordi informanten er et menneske og ikke blot 
kan sammenlignes med en talende automat eller en 
grube, som skal fravristes sine skatte. Betegnelsen 
»samle« er ej heller dækkende, da ordet mangler den 
gensidighed og dynamik, der er vigtig for at forstå 
lidt af, hvad der reelt foregår.

Tang Kristensen fornemmede tidligt, at ville han 
virkelig ind på livet af folk, var envejskommunikation 
utilstrækkelig. Der måtte en form for dialog til mel
lem spørger og informant, og i et brev fra 1874 note-
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Det eneste originale billede af 
Tang Kristensen i samtale med 
en informant, omend situatio
nen er atypisk. Den 72-årige 
folklorist geninterviewer i 1915 
en efterkommer af »kartoffel
tyskerne« (med kasket), som 
Tang Kristensen første gang 
havde besøgt i hans hjem i 
1874. Stedet er nu skolelære
rens have i Over Feldborg, 
som er tilplantet med fyr og 
gran for at give læ for blæsten. 
(Privat samling).

rede han, at han næsten hvert sted, han var inde, blev 
udspurgt om sit eget borgerlige og huslige liv. Det 
ville mere »forfinede« mennesker anse for uhøfligt, 
men Tang Kristensen vidste, at det ikke var sådan 

ment. Og han fortalte gerne om sig selv, hvor situatio
nen lagde op til det - i hvert fald, da han var yngre.72

72. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 1874.05.20.
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Ganske vist anvendte Tang Kristensen, vanen tro, 
den faglige sprogbrug, som han havde lært i sin tidli
ge ungdom, og refererede uden større refleksioner til 
sine gode optegnelser som »fund«. Brevene fra feltar
bejdet i 1870’erne viser dog, at han ikke blot fandt 
stoffet. Han sporede det ofte via informanternes egne 
netværk og havde tit gennem korrespondancen med 
Grundtvig faglige strategier bag sin opsøgning af nye 
»kilder«. Den folkloristiske information viste sig 
langtfra at være så begrænset, som han og Svend 
Grundtvig først antog, og gennem vedholdende ar
bejde i felten kunne der tilsyneladende stadig komme 
nyt frem. Når Tang Kristensen i begyndelsen talte om 
at have »tømt« et bestemt område for relevant stof, 
viste det sig ofte at være et mindre heldigt udtryk. Al
lerede i 1870’erne genbesøgte han mange af sine gode 
sangere og fortællere, ofte med et års mellemrum, og 
fik stadigvæk nyt materiale med hjem i tasken.

Svend Grundtvig oplærte Tang Kristensen i et ro
mantisk perspektiv på folkekulturstoffet og i eksakt 
metodik, og begge dele var karakteristisk for tidens 
videnskabelige folkloristik. Vi ved kun lidt om, hvor
dan de fleste af Grundtvigs mellemmænd indsamlede 
deres stof, men der er næppe tvivl om, at Tang Kri
stensen gennem sin ofte fuldstændige nedfældning af 
førsteoptegnelserne på stedet forbedrede den empiri
ske autenticitet i arbejdet, omend hans ekskludering 
af den ikke strengt folkloristiske etnografi fulgte de 
sædvanlige normer.

Tang Kristensens 24000 sider håndskrevne origi
naloptegnelser udgør imidlertid kun en del af den in
formation, han kom hjem med fra ekspeditionerne og 
som regel renskrev i de følgende måneder. Senere i li
vet overtog Lavra eller ansatte kopister dette arbejde. 
Viserne og historierne blev i første omgang grundla
get for de omfattende tekstudgaver, han publicerede. 
Enhver etnograf er i dag klar over, at han eller hun 
ved mere, end der står i vedkommendes interviews og 
optegnelser. Sådan forholdt det sig også for Tang Kri
stensen, uden at han eksplicit omtalte emnet. Han 
bragte en mængde viden om folks tankesæt og levevis 
med tilbage fra ekspeditionerne, som blev anvendt i 
indledninger til kildeudgaverne og i den mængde af 
artikler og småbøger, som han skrev ved siden af. De 

fleste af disse indtryk blev sjældent i felten fæstnet til 
papir på samme måde som de klassiske, folkloristiske 
tekstgenrer. For ud fra de herskende standarder re
præsenterede den slags »spontan etnografi« ikke kul
turel kundskab på samme niveau som de tydeligt 
identificerbare viser og eventyr. Hans store interesse 
for trosforestillinger og almuens skikke, som han hele 
tiden iagttog, fandt heller ikke plads i optegnelserne i 
marken. Tang Kristensen kommenterede aldrig den
ne forskel mellem den så nøjagtigt nedskrevne viden i 
dagbøgerne (folkedigtningen) og de i første omgang 
ikke skriftfæstnede indtryk, som han alligevel brugte i 
sine skildringer. Fx den lille bog Heden, der oprinde
ligt var skrevet i 1880 som et bidrag til M. Galschiøts 
store værk, Danmark 1-2,73 skrev han i høj grad på sin 
ikkeskriftlige merviden - og med held.

73. ETK: Heden [1880]. Kbh. 1930.

Tang Kristensen udtalte sig heller aldrig direkte 
om, at han gennem sin feltarbejdserfaring blev mere 
opmærksom på enkeltindividets betydning for både 
traditionens kontinuitet og dens gradvise ændring, 
gennem hvad der i dag kaldes for det performative 
aspekt. I deres praksis blev sangere og fortællere en 
form for små innovatører, både fordi de i deres frem
førelse tilpassede sig tilhørernes forventninger, og 
fordi de af og til glemte en strofe eller en passage og 
ekstemporerede på baggrund af erfaring og situati
onsfornemmelse.

Selv var Tang Kristensen sjældent opmærksom på 
de lidt anderledes stier, han betrådte, og det var i høj 
grad de praktiske omstændigheder, der langsomt led
te ham ind i nye baner for indsamling. Ud fra sin no
get rationalistiske dagligdagsopfattelse målte han 
alene forskellen i mængden af optegnet stof. Selv om 
han repræsenterede et nybrud, er begrebet moderne 
nok ikke det rette at anvende i forbindelse med Tang 
Kristensen. Tydeligvis stod han med et ben i både det 
gamle og det ukendte nye. Fagligt set tænkte folklori
sten ud fra en filologisk tradition, men hans intense 
kontakt med informanterne og deres miljøer gjorde, 
at han nogle gange kom til andre resultater end de 
hidtil kendte, og på den baggrund kunne formulere 
nye idéer.
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I efterskriftet til Sagn og overtro fra Jylland skrev han 
fx: »Folkemindernes indehavere ved ikke engang, 
hvad de kan [fortælle af stof|; meget af det, jeg vil 
have frem, ligger nede i pulterkammeret imellem 
mange andre sager, og når der så bliver ransaget imel
lem disse, kan det være meget muligt, at det allerbed
ste ligger på bunden.«74 Tang Kristensen udtrykte sig 
på baggrund af en konventionel opfattelse af, at den 
eksisterende folkedigtning var rester af én oprindelig 
og storslået folkepoesi. Gennem det praktiske arbejde 
havde han dog erfaret, at den samtidige kultur langt
fra udgjorde noget velordnet hele. Ej heller behøvede 
den at være bevidst for folk selv, og spørgsmålet var, 
om traditionsstoffet nogen sinde havde udgjort ét 
hele. Uden at overfortolke formuleringen tyder tanke
gangen på, at han ingenlunde var fremmed for, at kul
turelle forestillinger for den enkelte kunne være både 
kaotiske og uerkendte. Dette vil næppe forundre nu
tidens forskere, men det var en nærmest foruroligen
de erkendelse i slutningen af 1800-tallet.

74.1 senen Jyske folkeminder, 6,1883, s. 388.

Ingen i samtiden tog notits af bemærkningen, og 
opfattelsen af almuekulturen som en harmonisk hel
hed levede videre gennem mange år. Det mest interes
sante var måske, at ingen af Tang Kristensens feltar
bejdsnormer, og her særligt hans heltidsarbejde i 
marken, fik større konsekvenser. Alle anerkendte hans 
virksomhed, men det hjemlige fagmiljø var næppe i 
stand til metodisk at optage den nye indsigt i sin prak
sis. Derfor blev hans feltindsats alene omtalt som en 
exceptionelt omfattende indsamling.

Folkloristgenerationen efter Tang Kristensen fort
satte Svend Grundtvigs indsamlingsform gennem 
mellemmænd, og senere ved at informanterne selv 
nedskrev deres stof og sendte det til videnskabsfolke
ne. Dermed kom den folkloristiske lænestolsetnografi 
til at bestå til midten af 1900-tallet, ikke kun i Dan
mark men også mange andre steder. Først i sidste del 
af 1900-årene vandt det moderne feltarbejde indpas, 
dog nu med inspiration fra særligt amerikansk og bri
tisk forskningstradition i den tredje verden.

138



KAPITEL 7

Til fods på Heden 1873 - et eksempel

Samordningen af de spredte informationer om Tang 
Kristensens aktiviteter viser, at det kan lade sig gøre at 
få overblik over hans feltarbejdsteknik og vilkårene 
under arbejdet. I det følgende skal jeg forsøge at 
komme endnu tættere på optegnerens daglige prak
sis, idet jeg har fulgt i hans fodspor på en rejse, han 
foretog i Vest- og Midtjylland i efteråret 1873. Flere 
træk vil kunne genkendes fra det foregående. Gen
nem situationsskildringerne vil den etnografiske tæt
hed blive større, og for et par af fortællerne vil de nye 
oplysninger uddybe temaer, som er berørt i kapitel 6, 
hvor personerne blev nævnt. Rekonstruktionen af 
ekspeditionen bygger på sammenkobling af breve fra 
turen, kladdehæfterne fra felten, de dengang helt nye 
generalstabskort fra 1872-18731 og Tang Kristensens 
senere omtaler af informanterne, herunder skildrin
gerne i Det jyske almueliv samt i hans erindringer.

1. Generalstabens IJiejeJ målebordsblade. Danmark 1:20.000. 
Elektronisk sammensatte af Kort- og Matrikelstyrelsen 2009. 
Grafikken i kortudsnittene er lavet af Jørgen Christensen.
2. Turen er nøjere beskrevet i P.O. Christiansen & Else Marie 
Kofod: De forsvundne. Kbh. 2011. Jeg takker Else Marie Kofod 
for tilladelse til at benytte uddrag af fremstillingen. Øvrige 
data primært fra MO, 2, s. 152-162.

3. 1929/153. ETK til hjemmet. Fra Ringkøbing 1873.11.29 
ETK t. Grete.

I 1873 havde Tang Kristensen allerede flere års 
samlererfaring, og nogle af de viser og historier han 
hørte, kendte han i forvejen. I samarbejdet med Svend 
Grundtvig havde han imidlertid lært værdien af at op
tegne forskellige versioner eller brudstykker af de 
samme typer af viser og eventyr, da de kunne bruges i 
det fortsatte arbejde med genskabelse af stoffet.

I første omgang var Tang Kristensen nødt til at 
vende om på turen, fordi han i det meget våde efterår 
forstuvede foden.1 2 Så snart det gik bedre med benet, 
drog han af sted igen; humpede den 28. november fra 
Gjellerup ind til Herning og tog om aftenen postvog
nen de godt 40 kilometer vestud mod Ringkøbing. 
Det kostede penge, men sparede foden, selv om han 

ikke fik nogen nattesøvn undervejs. Ved femtiden om 
morgenen søgte han til den beskedne urmagerbolig 
bag kirken i Nygade, hvor Gretes søster få år før hav
de giftet sig med urmageren.3 Dér fik han altid lidt 
varmt at drikke og en gratis seng at hvile i, lige meget 
hvornår på døgnet han bankede på vinduet.

Fra Ringkøbingområdet gik turen nordpå til Ulf
borg og derpå noget ind i landet for at fortsætte mod 
syd over ensomme hedestrækninger til spredte bebo
elser. Siden skråede han 30 kilometer mod øst til en 
anden lyngklædt egn mellem Ørre og den store Alhe
de. Til sidst vandrede han et par dage før jul tilbage til 
familien i Gjellerup (jf. oversigtskortet i kapitel 6). 
Med undtagelse af rejsen til Ringkøbing foregik hele 
turen til fods. Han optegnede overalt, hvor han kom 
frem, men dvælede længere ved udvalgte informan
ter.

Mellem Herning, Ringkøbing 
og Holstebro

I Ringkøbing kunne Tang Kristensen ikke sove trods 
nattens ublide køretur og skrev et brev hjem. Den 29. 
november prentede han den passage, som er citeret i 
kapitel 5 side 96 med bebrejdelser, anger og patriar
kalsk vejledning til Grete. Ikke kun tumlede han un
der feltarbejdet med de faglige spørgsmål i arbejdet 
med Svend Grundtvig, men som nævnt også med de 
hjemlige problemer. Den sidste dag i måneden forlod 
han købstaden og gik først mod syd til Veiling, hvor 
en ung mand fortalte for ham, og om aftenen beret
tede han om sit projekt på et folkemøde på skolen. 
Dagen efter gik turen tilbage til staden og derpå nord
på til Stadil med vid udsigt over de flade vådområder 
i vest. Vandreren blev uheldigvis overfaldet af et vold-
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SCI.DAN.H. 4 • I MELLEM HERNING, RINGKØBING OG HOLSTEBRO

Specialkort over Tang 
Kristensens ruter (rød 
streg) mellem infor
manterne i Ørre- og 
Hodsagerområdet 1873. 
Personlokaliseringen 
er: 1) Otto Skibild & 
Karen Pedersdatter; 2) 
Lærer Jensen; 3) Jesper 
Skrædder; 4) Johanne 
Tygesdatter; 5) Johanne 
Kirstine Pedersdat
ter og 6) Jens Talund. 
Området blev nyopmålt 
i skala 1:20.000, året 
før ekspeditionen fandt 
sted, og kortet aftegner 
med stor nøjagtighed de 
landskabelige forhold. 
(KMS: Grafik ved J. 
Christensen).
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somt uvejr. Han søgte ind til degnen, som tilmed til
bød natteleje. Tang Kristensen fik dog forinden også 
besøgt præsten. Næste morgen videre mod nord til 
Husby, hvor han selv som helt ung havde været lærer. 
Derpå et kort gensyn med Vesterhavet, hvor han fandt 
rav, som han sendte hjem, så lille Frederikke på tre
kvart år senere kunne få lavet en perlekrans. Han 
overnattede hos toldassistent Lund, som han kendte 
fra tidligere; om aftenen faldt øjnene dog hele tiden i, 
og han var klar over, at han næppe var den bedste 
gæst hos tolderfamilien.

Næste morgen startede Tang Kristensen optegner
arbejdet. Han lagde sig ind på kroen i Husby »og 
pumpede dér kromandens kone til hun blev tom.«4 
Og på samme måde gik han på jagt efter viser og 
eventyr andre steder. Dog blev der tid til en kop te i 
præstegården, og den gamle præstefrue kunne tre 
sagn, som han skrev ned. Derpå fortsatte Tang Kri
stensen østpå til Staby, hvor han kunne sove hos lære
ren, og dagen efter var han blandt andet inde og op
tegne over 15 sagn og eventyr hos pottemager Erik 
Larsen i Tranflod, som han kendte fra deres fælles 
soldatertid i 1867. Det viste sig at Erik havde en egen 
langsom måde at fortælle på.

4. 1929/153. Breve til hjemmet. Fra Ulfborg 1873.12.5 t. Grete.
5. Når vejrliget i det følgende omtales, er oplysningerne 
enten fra breve eller dag for dag observationer fra Meteorolo
gisk Inst., Vejrkort 1873-74, nu på RA. Datoer fra MO el. breve.

6. 1929/153. ETK t. hjemmet. Fra Nygaard 1873.12.14 t. Grete; 
MO, 2,1924 s. 156.

Den 7. december gik turen over Ulfborg til hans 
svigermor i Klem, hvis nuværende mand, Laust Klem 
sang et par viser. Ægteparret boede i et fæstehus un
der Nørre Vosborg, og Tang Kristensen ordnede sam
tidig nogle personlige forretninger og kiggede inden
for hos sin svoger, øst for Ulfborg kirke. Det blæste 
hårdt fra vest, da han dagen efter gik mod syd igen
nem Vosborg Hede til den ensomme Filsøgaard for at 
høre Kirstine Marie Vævers viser og nedskrive en halv 
snes af hendes historier.5 Hun var kendt på egnen for 
at kunne meget af »det gamle« og boede nu på aftægt 
i enden af stuehuset. Om aftenen vandrede han knap 
20 kilometer længere sydpå gennem sand- og hede
klitterne til Torsted for at søge husly hos lærer Trø- 
strup, men vendte dagen efter tilbage til den gamle 

Kirstine Marie (f. 1794), selv om sandene var slemme 
at bevæge sig i.

Jens Trøstrup, som Tang Kristensen senere skulle 
lære at kende godt, var interesseret i både naturhisto
rie, udstopning af fugle og bøger af mange slags. Han 
kunne tillige selv en del folkeligt fortællestof, som 
blev skrevet ned. Trøstrup rodede dog lige så meget, 
som hans kone forsøgte at være ordentlig, og det 
skabte et mindre harmonisk forhold, som Tang Kri
stensen havde øje for.

Fra Torsted fortsatte Tang Kristensen den 10. de
cember 30 kilometer mod øst over Timring til Nøv- 
ling. Efter at have optegnet et par dage tog han allige
vel ikke hjem, som han havde skrevet til Grete i sit 
første brev fra turen. Han havde fået oplysninger om, 
at der var interessante berettere i retning af heden øst 
for Ørre kirke og endte i den gamle uldkræmmerby, 
Over Simmelkær. Dér »satte jeg mig i skolen til at 
spise alle mine mellemmadder, hver en bid«, som han 
skrev. Tang Kristensen traf lidt senere biskolelæreren, 
Jens Jensen, som ledte ham til nogle hytter mod syd, 
kaldet Sneftrup Huse, hvor han snakkede med Otto 
Skibild (se specialkortet, pil 1). Husene lå i den østli
ge del af Ørre Hede, hvor det særligt gennem brevene 
er muligt at »se indenfor« hos et par informanter, og 
gennem dagbøgerne at læse hvad han nedskrev.

Indenfor hos nogle informanter

Den første aften, fredag den 12. december, overnatte
de Tang Kristensen sammen med lærer Jensen i en 
gård i Simmelkær, hvor han til sin skræk opdagede, at 
han for anden gang på turen havde slidt fødderne af 
sine uldstrømper. Næste dag fortsatte han optegnel
sesarbejdet, og som omtalt i forrige kapitel sultede 
han, for folkene var så fattige, at han dårligt kunne få 
sig selv til at spørge om mad, og han fattede ikke, 
hvordan de selv kunne få føden i det øde område.6

Tang Kristensen befandt sig i et fladt, rødbrunt 
hedeterræn med næsten ingen trævækst og store vid
der, hvor horisonten ragede op i et vældigt himmel-
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Lokalisering af Otto Skibilds 
hus ogjord 1873 samt indteg
ning af hans matrikulerede 
areal. Arealet var dengang 
ikke indhegnet, og omkring 
boligen ses tydeligt Ottos 
begrænsede oppløjning af 
heden. Mod nord Simmelkær 
skole og mod syd Troldbjer
gene. (KMS: Grafik ved J. 
Christensen).

rum. Forskellen mellem de gode gårde i Simmelkær 
og småhusene mod syd var voldsom. Alle krøb de 
sammen omkring Troldbjergene ude på byens mark 
og ned mod bækken. Husfolkene havde opkastet tør- 
vediger ved boligerne til beskyttelse af kartofler og 
kål mod sandfygning og omstrejfende dyr. Derudover 
var der hist og her pløjet ganske lidt hede op til dyrk
ning. Rundt om lå de store lyngarealer, som gav græs
ning til en ko eller et par får.7 Det var typiske bebyg
gelser for småkårsfolk, som Otto og hans naboer.

7. RA: Stat. Dept. Liste o. kreaturhold., Ringk. amt, Ørre s. 
1876, Simmelk., Otto Ped. [Skibild].

Otto Pedersen Skibild (1824-1892) havde året før 
mistet sin kone og fået enken Karen Pedersdatter 
(f. 1819) til at føre hus for sig. Tang Kristensen fik op

tegnet historier fra både Otto, Karen og deres nabo
kone ned mod bækken, Kirstine Jensdatter. Otto stil
lede sig imidlertid noget fordringsfuldt an, og Tang 
Kristensen gav ham nogle skilling for historierne.

Først dagen efter, om lørdagen, hvor også Kirstine 
Jensdatter blev genbesøgt, erfarede Tang Kristensen, 
at Otto havde snakket om, at han ville have en fuld 
dagløn for at fortælle for den fremmede - hvad han 
dog ikke fik. Samtidig viste det sig, at Karen Peders
datter havde fantastisk interessant stof at byde på. I 
sin dagbog betegnede Tang Kristensen altid kun Ka
ren som »Otto Skibilds husholderske«, måske fordi 
han fornemmede, at hun og Otto allerede levede sam
men uden at være gift. Det var også Karen, han skulle 
vende tilbage til som den sidste fortæller på ekspedi
tionen, lige før han vandrede hjem.
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Tang Kristensen var derimod ikke imponeret over 
Otto, måske fordi han havde forventet, at husmanden 
kunne flere end de fire historier, han fik optegnet. 
Otto var ellers en udmærket beretter. To af hans histo
rier var ganske vist noget specielle, men de var godt 
fortalt. Det samme gjaldt hans version af det folke
eventyr, der er kendt gennem H.C. Andersens »Svine
drengen«. Dér, hvor Ottos individuelle fortællerevner 
foldede sig ud, var fx i skæmteeventyret »Tossede ko
ner«. Det bestod af fem historier, der var blevet kædet 
sammen til én og på en sådan måde, at fortællingen 
virkede helstøbt. I én af sine senere eventyrudgivelser 
omtalte Tang Kristensen den måde at fortælle på: 
Han skrev, at disse eventyr viste,

... hvorledes man har forstået på en kunstig måde at 
væve flere forskellige eventyr ind i hverandre, så de 
kom til at udgøre et temmelig organisk hele, og med en 
ret god tankegang og idébygning. De gode eventyrfor
tællere satte ligefrem en ære i sådan sammenvævning, 
der for resten er meget gammel, og hvortil man også 
har sidestykker i folkevisedigtningen.8

8. Jyskefolkeminder. 7,1884, s. 282.
9. 1929/41. Eventyr. Renskrifter nr. 429.

Tang Kristensen optegnede på turen i alt tolv eventyr 
fra Ottos husholderske, Karen. Flere af hendes histo
rier fulgte nøje den grundstruktur, der var karakteri
stisk for netop den type eventyr, som hun berettede. 
Noget kunne tyde på, at Karen næsten følte en per
sonlig troskab over for at gengive historierne fuld
kommen, som hun havde hørt dem. Da hun fortalte 
Tang Kristensen eventyret om »Skjønhed«, stoppede 
hun fx to gange i fortællingen, fordi hun - som han 
senere skrev i en parentes i renskriften - »kom i tanker 
om, at hun havde fortalt det sidste fejl, og så begyndte 
hun igen lidt længere tilbage i historien.« Og det 
samme skete endnu engang: »Fortællersken [kom] at
ter i tanker om, at det var nok [en] fejl, hun havde 
fortalt, og så tager hun fat igen, sådan som det nu føl
ger ...«, noterede han i renskriften.9 Ud over, at de to 
bemærkninger viser noget om Karens bestræbelse på 
at fortælle eventyret på en for hende rigtig måde, er 

de eksempler på Tang Kristensens påpasselighed med 
at gengive præcist, hvad fortælleren sagde.

Lørdag eftermiddag kl. tre, da Jens Jensen var fær
dig med undervisningen i Simmelkær, gik han med 
Tang Kristensen mod hovedskolen ved Nygaard, 
hvor læreren havde tilbudt folkloristen overnatning 
(specialkortet, pil 2). Efter at have passeret mosen syd 
for Neder Simmelkær så de gennem mørket lys fra et 
hus, hvor der var rejsegilde. Huset var bygget tæt ved 
tomten, hvor taterkongen Johannes Axelsen havde 
boet for ikke så længe siden. Læreren og hans gæst 
blev inviteret indenfor, og suppen og kaffen blev den 
første mad, Tang Kristensen smagte den dag. Der var 
en egen fornemmelse over at opholde sig der, hvor 
»kongen« havde huseret, og digteren Blicher efter si
gende havde været til »kjeltringbal«. Selv om folk på 
egnen gik op i den slags beretninger, var de ikke af 
større interesse for Tang Kristensen. I husets sove
kammer fik han til gengæld ro til at optegne en ukendt 
skæmtevise fra én af de yngre gæster, Niels Meld- 
gaard, som yderligere fortalte, at hans mor, Johanne 
Tygesdatter, kunne en del gamle viser. Hun boede lidt 
længere vestpå i bebyggelsen. For Tang Kristensen 
blev det efterhånden klart, at Sneftrup, Sammelsted 
og måske egnen nordpå mod Hodsager var en egn så 
fuld af gode fortællere, at turen måtte forlænges.

Det blev sent, før han sammen med læreren fort
satte fodturen over den øde hede og ud på natten kom 
til sengs i et lille værelse i Nygaard skole. Den ensomt 
beliggende skole, hvor heden gik helt op til bygnin
gerne, skulle ikke blot blive et godt holdepunkt i de 
kommende dage, men også i optegnelsesarbejdet de 
følgende år. Hos lærer Jensen så der i Tang Kristen
sens øjne noget fattigt ud, men der var rent.

Om søndagen fik han både snakket med familien 
Jensen, optegnet et par eventyr fra læreren selv og 
sendt brev til Grete. Mandag drog han den samme vej 
tilbage gennem Ørre Hede for igen at opsøge Otto og 
Karen i Sneftrup Huse samt den anden fremragende 
fortæller, Kirstine Jensdatter. I brevet hjem havde han 
skrevet: »Jeg [har] aldrig før... færdedes på så øde og 
mennesketomme egne. Hede og atter hede var der 
næsten overalt og kun hist og her omkring ved de få 
huse nogle opdyrkede pletter.« Han var ikke glad for 
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at gå hjem fra informanterne om natten, for der fand
tes ofte ingen veje, og månen var væk. Til gengæld 
mente Tang Kristensen, at han allerede havde fået et 
par viser skrevet ned, som Svend Grundtvig næppe 
kendte til, og det glædede ham.10 11

10. MO, 2,1924 s. 157E; 1929/153 ETK til hjemmet. Fra 
Nygaard 1873.12.141. Grete.
11. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig. Fra Nygaard 1873.12.18.

Besøg hos en krevl skrædder

På vejen mellem lærer Jensen i Nygaard og fortæller
ne i Sneftrup kom Tang Kristensen igennem den 
mærkelige, spredte bebyggelse Sammelsted by. De 
fleste ejendomme var fattighuse, som sognet havde 
placeret på den ringeste hede så langt fra bondebyen 
Ørre som muligt. De vejfarende kunne sjældent lide 
at følge sporene mellem husene og tog skolestien lidt 
nordligere, for bebyggelsen havde ikke noget godt ry. 
Den slags havde Tang Kristensen for længst vænnet 
sig til at se bort fra, og i Sammelsted mødte han to 
mennesker, hvis stof han senere i livet vendte tilbage 
til. Det var de tidligere nævnte Jesper Pedersen 
Skrædder (1823-1902) halvanden kilometer fra skolen 
(specialkortet, pil 3) og Johanne Tygesdatter i fattig
huset noget østligere, som var blevet anbefalet af sin 
søn. I det nøgne landskab kunne man i klart vejr se fra 
selv det østligste af de seks Sammelstedhuse til skolen 
i vest.

Tang Kristensen fortalte Svend Grundtvig, at han 
i Sammelsted havde været hos »en krevl skrædder 
med rødkantede øjne, som var udmærket til at for
tælle«, selv om han havde glemt meget.11 Det var den 
halte Jesper, som 11 år gammel havde fået gigtfeber, 
hvad han mente havde sat væksten af hans ene ben i 
stå. Resten af livet gik han med krykker og magtede 
alligevel at dyrke nogle agre i heden, slå lyng og på 
anden måde bjærge sig igennem. Han vævede endvi
dere lidt for folk. Først på sine ældre dage endte han i 
et af kommunens huse. Jesper var kendt som en slag
færdig mand. Hans bemærkning om den herlige, nye 
Simmelkær brugsforening, hvor man - som dividende 
- »hvert år får sine penge igen«, kom i folkemunde til

Jesper Skrædder i 1895. Han sidder foran tørv, som er 
stablet op ad væggen for at give huset beskyttelse mod 
frost, flyvesand og slagregn, hvad der var almindeligt i 
hedeegne. Olriks og Tang Kristensens projekt om fotogra
fering af »typer« i 1895 var helt i tråd med tidens interesse 
for sammenhænge mellem race, geografi og mentalitet.

at leve længe efter hans død og forretningens fallit.12
Jesper var født som uægteskabeligt barn af en 

enke, der senere blev gift med en lokal gårdejer. Han 
blev som mange andre vanføre børn sat til skrædder
gerningen, og Jesper hørte flere af sine historier, mens 
han sammen med sin mester syede for bønderne i eg
nen omkring Herning. Han endte dog med at overta
ge stedfarens aftægtsejendom, som kilede sig ind vest 
for rækken af fattighusene i Sammelsted. Ligesom de 
fleste af sine naboer havde han en ko, et par får og

10.. JAT. 6,1902, s. 292; K. Understrup: Øm sogn. 1915, s. 91.
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Sammelsted by 1873 med røde 
markeringer omkring både 
Jesper Skrædders og Johanne 
Tygesdatters lodder. Pil 3 ved 
Jespers og pil 4 ved Johannes 
hus. De oppløjede agerstykker 
i heden er markerede med 
prikkede linjer. Lærer Jensen i 
Nygaard boede halvanden 
kilometer mod vest. (KMS: 
Grafik ved J. Christensen).

dyrkede lidt rug, boghvede og kartofler.13 Knap 47 år 
gammel indgik Jesper i 1870 ægteskab med den 10 år 
yngre Mette Kris tensdatter.14 Så var de to om at dele 
kampen for tilværelsen, og året efter fik de den lille 
Peder.

13. RA: Stat. Dept, Lister vedr. besået areal, Ringk. amt, Ørre 
s, 1871; Liste o. kreaturhold., Ringk. amt, Ørre s. 1876.
14. Arkivalieronline, kirkebøger, Ringk. amt, Ørre 1864-76, 
opsl. 96, 1870.05.24.

15. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig. Fra Nygaard 1873.12.18. 
MO. 2,1924, s. 158.

I sine breve beretter Tang Kristensen både om 
madvanerne i området og om oplevelsen i skrædde
rens hus. Selv om han var glad for at få noget til mid
dag, kunne det være svært at få retterne ned, fordi 
folkene i Tang Kristensens øjne levede i et »grænse
løst svineri ... men man er jo nødt til at lade som in
gen ting, for ellers vakte man mistænksomhed, og fik 
intet ud af dem«, som han formulerede det. Han for
tæller professoren, at da Mette Skrædders ville byde 
ham noget at spise, havde hun hørt, at finere folk 
brugte dug på bordet, og derfor hentede hun en af 
Jespers lasede skjorter, som hun bredte ud og satte 
maden på. Mette ville gerne gøre det pænt for den 
fremmede. Småkårsfolk på heden levede mest af grød 
eller kartofler; kun når det skulle være finere, kom der 

rugbrød på bordet. Derfor blev måltidet den dag lidt 
anderledes end ellers: »Hun skar da brød, men hen
des søn, en lille snottet knægt på en tre år med sorte 
hænder og ansigt, greb det ene stykke efter det andet. 
Hun snappede dem da fra ham og sagde: ‘Nej hold, 
bitte Pæjer, det skal den fremmede mand have’«, som 
Tang Kristensen skrev til Grundtvig. Senere føjede 
han til, at han ikke mente, at Jesper havde flere skjor
ter end den, han havde i brug, og den han selv fik ser
veret maden på.15 Menuen stod den dag på »kas«, en 
husmandsret, som Tang Kristensen som nævnt kom 
til at smage mange steder.

Jesper fortalte en halv snes historier, og han var en 
god fortæller, der ligesom Otto Skibild kunne væve 
forskellige eventyr ind i hinanden, uden at han mi
stede den røde tråd. Da han indledte sine eventyr på 
næsten samme måde hver gang, kunne det tyde på, at 
han foretrak en særlig optakt til sine fortællinger. Og 
eventyrene blev flere gange koblet sammen med kend
te lokaliteter som Aarhus, Aalborg, Sunds og Gjelle
rup. Også en effektfuld slutning var han mand for at 
præstere. Fx i eventyret »Løgn og sandhed«, hvor 
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skurken Løgn sankthansnat af nogle dyr blev splittet 
ad til små avner; »og« - fortsatte Jesper - »da det blæ
ste noget hårdt den nat, lige sådan som nu i aften, så 
fløj Løgn ud over al hele verden. Siden den tid har 
verden været så fuld af løgn, te der er ingen ende på 
det. Nåda, historien begyndte med Løgn, og den end
te med løgn.«16

16. 1929/41. Eventyr. Renskrifter nr. 442.

Jespers helte var handlekraftige personer, som tog 
sagerne i egne hænder. Og sproget i fortællingerne 
kunne være bramfrit. Skulle man »lade sit vand«, 
som det senere blev formuleret i renskriften, så »pis
sede« man i daglig tale, sådan som Tang Kristensen 
noterede det i sin optegnelse. Jesper hørte dog til de 
fortællere, som folkloristen havde det lidt vanskeligt 

med på grund af hans jævne udtryk og ret saftige for
muleringer.

Skæmteeventyrene var de mest populære eventyr. 
De rummede mange forskellige typer, hvor der både 
blev gjort grin med de rige og de mægtige og med de 
svage og dumme, ligesom de officielle normer ofte 
stod for skud. Det kunne endog være en bestemt egns 
befolkning, der blev hængt ud, sådan som det var til
fældet med molboerne. Det var derfor ikke overra
skende, at Jesper Skrædder også havde et par skæmte- 
eventyr i sit repertoire. I det ene drejede det sig om en 
præst, der blev udleveret, fordi han lå i med tjeneste
pigen. I det andet, »Skabet fuldt«, var det kongen, 
der blev snydt af helten, Keld.

»Skabetfuldt«fortalt afjesper Skrædder 187317

For nogle Aar siden da var der et Par gamle Folk, de sad i et bitte Hus saadan i Nærheden af et Kongeslot, og de havde 
ikke [intet] at ernære dem af andet end saadan, [at] de løb i By og løb Ærinder for Kongen og ogsaa for andre, saadan 
hvem der vilde have dem til det, og de stod dem endda ret godt.

De havde et gammelt Skab, der var muret ind i æ Sængfødder, den var snart fuld af Penge, og de havde to Børn, en Søn og 
en Datter. Æ Søn hed Kjeld, og æ Datter hed Marie.

Saa dør æ gamle Kone, og saa bliver æ gamle Mand da ogsaa syg og kommer i Tanker om, han levede ikke [så længe 
endnu]. Saa siger æ gamle Mand til Kjeld: »Lad mig nu se, du sørger godt for Marie, men lad mig se, du tager ingen 
Penge i æ Skab, men bliv ved at samle til den kan blive fuld«, og saa dør da æ gamle Mand.

Saa var Kjeld raadig for det hele. Men saa var det galt, for Kjeld var ikke af det Slags, som hans Fader var, han sparede 
ikke paa æ Penge. Det varede ikke længe, inden æ Penge de var nær af æ Skab. Men saa kom han i Tanker om, det her det 
vilde ingen Balanse holde, dersom han kunde ikke lære et Haandværk, saa vilde det blive skidt med ham. Det gik han og 
grundede paa i nogle Dage. Han vidste ikke, hvad Haandværk han skulde lære, te han kunde tjene flest Penge ved, og der 
var mindst Arbejde ved. Men saa faar han det grundet ud, te naar han kunde lære ret til Gavns at narre Folk, det var det 
bedste Haandværk, en kunde lære, og det er heller ikke Løgn.

Saa klæder han sig paa, og han vilde ud at prøve det. Saa den første han kommer imod, det var Kongen, han var ridende. 
Saa siger Kongen: »Hvor langt vil Du hen i Dag, Kjeld?« »Aa, det ved a slet ikke, a vilde ud at prøve og narre Folk.« 
»Naa, kan du narre mig«, siger Kongen, »saa vil a give dig den Hest, a rider paa.« Nu, de snakker en lidt. Saa staar 
Kongen af hans Hest, han vilde til at pisse. Saa siger han til Kjeld: »Du kunde holde ved min Hest det Staand [så længe].« 
»Ja«, siger Kjeld, og med det samme sætter Kjeld sig paa æ Hest, og han rider Skam i Vold. Og han hen og sælger æ Hest 
inden Aften, saa faar han Penge i æ Skab.

Saa havde han da narret Kongen den første Gang.
Saa spørger Kjeld det, te Kongen vilde op og skjælde ham ud, for det [at] han havde narret ham hans Hest fra. Saa siger 
Kjeld til hans Søster Marie: »Den lille Jærngryde, vi har, den skal du gløde ud i Dag, da kommer Kongen herop.

OSV

Senere i redigeret form trykt i JyskeJblkeminder iß:ÆventyrfraJylland (nr. 68), 1897.

17.1929/16. ETK dagbøger, bd. 3, hf. 38, s. 960 B ff.
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»Skabet fuldt« er en sammenkædet række af hi
storier, hvor Keld hver gang løber om hjørner med 
kongen. Først narrede han kongens hest fra ham, der
næst fik han kongen til at betale for en glødende gry
de og endelig for en fløjte, der kunne blæse liv i folk. 
Da kongen besluttede, at Keld skulle hænges, lurede 
denne en møller til at tage hans plads. Siden klædte 
han sig ud som sin søster og kom på den måde til at 
dele seng med kongens to døtre. En fremmed prins 
ville ikke giftes med prinsesserne, fordi de var blevet 
gravide, men derimod med Keld, så derfor endte han 
med at måtte flygte. Han nåede dog hjem igen, og til 
sidst fik han kongen overbevist om, at han var så dyg
tig, at han kunne finde ud af at være konge. Af den 
grund blev han gift med den ene af prinsesserne. I 
den på side 147 aftrykte begyndelse af eventyret ses, 
hvordan Jesper fortalte, og hvordan Tang Kristensen 
nedskrev det berettede, dog her med dagbogens for
kortelser skrevet ud og med normaliseret tegnsæt
ning. Enkelte ord er tilføjet i kantet parentes.

Tang Kristensen skrev senere, at den vanføre hus
mand var en udmærket kilde, og at han »udpumpede 
ham så grundigt, at han vist husker det længe.«18 Da
gen efter det første besøg hos Jesper og Mette aflagde 
han visit hos Johannne Tygesdatter, hvis bolig lå lidt 
østligere i Sammelstedkolonien.

18. ETK: »Et lille dagbogs-brudstykke«, Højskolebladet, 1879.
19. Jf. omtale i Søren Toftgaard Poulsen: »Fattighusene i 
Sammelstedby«, FRAM, 2004.

Middelalderlige strofer i fattighuset?
Uldbinderen Johanne Tygesdatter (1793-1877) var 80 
år gammel, da Tang Kristensen den 17. december 
krummede ryggen under overliggeren til hendes 
»uhyggelige« bolig på knap 28 kvadratmeter (spe
cialkortet, pil 4).19 Selv om Tang Kristensen var vant 
til lidt af hvert, blev han overrasket under besøget i 
huset, som foruden den døve Johanne og hendes no
get yngre mand, Jens Nielsen Meldgaard, af og til 
rummede hendes ugifte datter og dennes barn. Ind
vendigt var der for Tang Kristensen både skiddent og 
uryddeligt.

De utroligste ting var dynget sammen på deres lil
le snavsede bord, så det var umuligt for ham at få 
plads til skrivehæftet. I stedet lagde han skrivesager
ne foran sig på bænken og forsøgte at arbejde, lig
gende på knæ på gulvet. Han prøvede også at sidde 
på kanten af en gammel stol og bøje sig frem over 
bænken. Begge stillinger var anstrengende, grænsen- 
de til det pinefulde. Det viste sig desuden, at Johanne 
ikke kunne finde sig i hans normale form for udspør
gen. Hurtigt kom hun til at bestemme, hvordan sam
talen skulle foregå. Og hele tiden fjumsede hun om
kring; forsvandt for ham, trængte sig andre gange 
helt ind på ham, begyndte på stadig nye arbejder og 
stødte til ham, når hun fik en ny idé.

Tang Kristensen beskrev mødet sådan:

Johanne havde ikke ro til at sidde hos mig mere end et 
øjeblik. Hun kunne meget, og hun kunne det godt, 
men hun var så overordentlig stundesløs, eller havde så 
overordentligt travlt, at jeg efter flere forgæves bønner 
måtte bekvemme mig til at følge med hende. Hun ville 
nemlig godt snakke med mig, ... men hun havde blot 
ikke ro til at lade mig skrive, hvad hun sagde. Det må 
have været et pudsigt syn at se os to i den følgende si
tuation. Hun ved sit arbejde så hist, og så her, og jeg 
stadig følgende hende i hælene, i køkkenet, i stuen, i 
spisekammeret og i hver en krog af huset med mit papir 
i hånden, og så godt jeg kunne, skrivende som på felt
fod.

I det foregående kapitel side 125-126 er den samme si
tuation i anden sammenhæng karakteriseret i lidt an
dre vendinger.

Tang Kristensen fandt ud af, at Johanne i virkelig
heden næppe fik udrettet særlig meget, selv om hun 
hele tiden havde travlt. Det sås både ude og inde. Til 
gengæld mærkede han, at hendes tanker kredsede om 
de viser, som han spurgte om. Her viste den gamle 
kvinde med de knoklede hænder sig at være en ren 
guldgrube. Hen ved middagstid fik Tang Kristensen 
imidlertid dagens anden overraskelse. En af Johannes 
sønner havde fået færten af den fremmede mand med 
det underlige ærinde - sandsynligvis gennem sin bror, 
Niels fra rejsegildet - og kom nu på besøg i morens 
hus, tilsyneladende for at advare hende mod den 
slags.
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Johanne Tygesdatters tidligere 
bolig i Sammelsted på Ørre 
Hede omkring 1950 set mod 
øst. Hjulsporet er den 
uofficielle vej mellem Sammel- 
stedhusene lidt syd for 
skolestien. Landskabet var på 
det tidspunkt stadig ret bart. 
(Det lokalhistoriske Arkiv, 
Herning).

Tang Kristensen noterede senere, at:

Han var nemlig en meget mørk og ensidig pietist [mis
sionsmand] og kunne således på ingen måde tåle, at 
hans mor skulle indlade sig på slig djævelens gerning 
... Jeg blev lige straks taget ordentlig i skole, og uagtet 
jeg ikke blev svar skyldig, havde han dog så megen 
magt over sin mor, at hun blev tavs, og jo mere stikken, 
alt eftersom sønnen rykkede frem med sit skyts. Ende
lig indså jeg, at slaget var tabt for mig, og at jeg nu blot 
havde den udvej at redde mig ved flugten. Sønnen blev 
nemlig mere og mere nærgående, ja næsten grov ... Det 
var klart, at den gamle Johanne virkelig også var af søn
nens opfattelse, men at de mærkelige barndomsminder 
en tid lang havde haft overtaget og ligesom bemægti
get sig hendes sind, så hun havde glemt det nuværende 
stade, der selvfølgelig måtte fordømme de gamle sta
dier i hendes liv, de gamle glæder og syner.80

20. Fra Jyskefolkeminder. 11,1891, s. 338f; MO, 2,1924, s. 159k 21. »I skind«; som har svig i sinde.

Det var indtryk, der anskueliggjorde for Tang Kri
stensen, at han ikke kun var ude i et kapløb med den 
almindelige glemsomhed. Han var tillige deltager i en 
holdningsmæssig strid med de nye religiøse strøm
ninger, som i de følgende år blev stærkere og kom til 
at volde ham utallige ærgrelser. Samtidig viste Johan

nes interesse, hvor stærk kulturen var i forhold til det 
nye kristenliv, hun og hendes voksne søn bekendte sig 
til. Tang Kristensen nævnte senere i sine erindringer, 
at han aldrig mere kom i hjemmet. Dagbogen viser 
dog, at han var så fascineret af, hvad han havde hørt, 
at han hele to gange på turen søgte tilbage til huset og 
fik optegnet over ti viser, sunget af både Jens og sær
ligt Johanne.

Johanne kunne mange og tilsyneladende meget 
gamle viser som »Sallemon og hans mor« i en ny ver
sion, »Herr Hildebrand han danser i kongens gård 
udi løndom« og »Stavildbrand svøber hans hoved i 
skind«.20 21 For Tang Kristensen var den mest interes
sante vise imidlertid »Her går dans o bjerge, her dan
ser de elleve-dværge«. Denne gamle tryllevise er i dag 
kun kendt fra to sangere i Danmark, fra Johanne og 
fra Jens Talund på Damgaard Mark, som Tang Kri
stensen traf på turen et par dage senere, og som i 1874 
sang visen for ham, dog med et par vers mere. I de
cember 1873 var visen fuldkommen ny for Tang Kri
stensen, og da han oplyste Svend Grundtvig om fun
det, skrev han, at »jeg formoder, at [Kirstine Jens-
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datters vise] »Bjergmand red sin vejen frem« og [Jo
hanne Tygesdatters] »Her går dans o bjerge« er ukend
te for Dem, da de ellers måtte stå i Danmarks gamlefolke
viser, 2. del. Ja, omkvædet til den ene har jeg da set 
dér.«22 Professoren reagerede positivt, og skrev til
bage, at visen »»Datter Donnimaar og skøn ridder af 

22. DgF. 9,1967 (1920-23), s. i35f.; Citat fra 1929/144 II. ETK
t. S. Grundtvig 1873.12.18. S. Grundtvigs store kildeudgave af 
viser, DgF, begyndte i 1853 og blev afsluttet 123 år senere.

Rosensgaard« er især yderst mærkelig«. Ordet mærke
lig betød, at fundet var meget interessant.

Den sjældne vise om elverdværgene noterede 
Tang Kristensen som gengivet nedenfor og publice
rede den næsten ligesådan.23

»Forvandlingen« sunget af Johanne Ty gesdatter i8gf^

1. Her gaar Dans o Bjærge,
- Driver den Dug, fælder den Rim - 
her danser de Elleve Dværge.
For den der jeg gav Troen min.

2. Her danser hun Datter Donnimaar, 
og saa skjøn Ridder af Rosensgaard.

3. Jeg skaber dig til saa lidel en Par Sko, 
jeg drager dig paa min’ Fødder to.

4. Jeg lyster nok din’ Gaver at bær’, 
men jeg lyster ej en Par Sko at vær’.

5. Jeg skaber dig til en Par Handsker saa fin’, 
jeg drager dig paa Smaahænder min’.

6. Jeg lyster nok din’ Gaver at bær’,
men jeg lyster ej en Par Handsk’ at vær’.

7. Jeg skaber dig til saa lidel en Guldtraad, 
og fletter dig i min favre Haar.

8. Jeg lyster nok din’ Gaver at bær’,
men jeg lyster [og/ej] en Guldtraad at vær’,

9. Jeg skaber dig til saa lidel en Guldlind, 
jeg fletter dig ved min Rosenskind.

10. Jeg lyster nok din’ Gaver at bær’, 
og jeg lyster og en Guldlind at vær’.

11. [Den jomfru og ridder af Rosensgård,] 
De kjører hjem til hendes Faders [gård].

12. Og der de kom til Borgens Led,
ud’ stod hendes Fader og hvilt’ sig ved.

13. Og velkommen, Datter Donnimaar, 
og saa skjøn Ridder af Rosensgaard.

14. Hun slog op hendes Kaabere blaa: 
og min kjær’ Fader, I ser her o.

15. Han er ej under din Kaaber blaa, 
han er flet i din favre Haar.

16. Hun slog op hendes Skarlagenskind: 
og min kjær’ Fader, I ser her ind.

17. Han er ej under din Skarlagenskind, 
han er flettet ved din Rosenskind.

18. Han tog op saa hvas en Kniv, 
han skor de Lokker i Stykker syv.

19. Han skor de Lokker i Stykker ni, 
men Ridder af Rosensgaard gik fri.

Senere i redigeret form trykt i Jyske folkeminder 2: 
Gamlejyskefolkeviser (nr 1), 1876.

23.1929/16. ETK dagbøger, bd. 3, hf. 37, s. 931A ff. m. lidt 
ændret versefølge efter renskrift

15°



SCI.DAN.H. 4 • I MIDDELALDERLIGE STROFER I FATTIGHUSET?

Johanne Tygesdatters hus er det eneste af de forhenværende fattighuse i kolonien, som eksisterer i dag. Foto af hus og 
omgivelser 2009. (Henrik Saxgren foto).

Nogle temaer i visen er berørt i andet traditionsstof, i 
enkelte eventyr og i en vise fra Færøerne, men i sin 
helhed var »Her går dans o bjerge« unik og ukendt i 
andre lande. Det var den slags, som forskerne i 
1800-tallet var stolte over, særligt hvis de kunne præ
sentere helt nyt stof for udenlandske kolleger.

Visen handler om en jomfru, som øjensynlig ville 
skjule en ridder for sin far - samtidig med at ridderen 
blev omskabt til blandt andet en lille guldtråd i hen
des hår. Til sidst skar faren håret af datteren, men hi
storien var ingenlunde nemt tilgængelig. Om Johan
ne og Jens havde forestillinger om, hvem datteren og 
faren kunne være, om det overnaturliges realitet eller 
om handlingens præcise forløb, ved vi ikke. Måske 

havde ordene og rytmen i sig selv fået en poetisk be
tydning, selv om Johanne kun kunne genkalde sig lin
jerne stødvis, så Tang Kristensen senere måtte sætte 
dem i en lidt anden rækkefølge. Men at den gamle 
kvinde den onsdag i julemåneden stod i fattighuset på 
Ørre Hede og sang en middelalderpræget vise om en 
fortryllet ridder, er der næppe tvivl om - indtil sønnen 
kom og fik forældrene på bedre tanker. Sammen med 
fire andre viser af Johanne trykte Tang Kristensen tek
sten et par år efter i sin anden bog, og 50 år senere 
blev visen af Grüner-Nielsen indlemmet i national
værket om Danmarks gamle folkeviser.24

24. Jyske folkeminder. 2,1874-76, nr. 1. DgF. g, 1967 (1923), nr.
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Johanne Kirstine Pedersdatter som aftægtskone i 1895. 
Næsten alle mennesker i området bandt indtil slutningen 
af 1800-tallet i ledige stunder uldvarer til salg.

Hver aften vendte Tang Kristensen tilbage til sit 
lille værelse, og efter nogle dage i området fik han en 
af sine dårlige oplevelser: »Jeg blev nemlig befængt 
med lus, og de var mig til stor plage. Jeg ligefrem 
skammede mig ved at gå til sengs i Nygaard skole, 
og jeg stod mangen gang og så mit linned godt efter, 
når jeg skulle til at gå i seng, for dog i det mindste at 
fri både mig og sengen for det værste,« som han 
skrev.25

26. 1929/16. ETK dagbøger, bd. 3,12/12 1873; 2. besøg 18/12 
og evt. 19/12.

Mellem tradition og Indre Mission
Da Tang Kristensen tidligere i Sneftrup Huse traf Ski
bilds og Karens nabo, Kirstine Jensdatter, havde han 
fået en fornemmelse af, at der også var andre personer 
i egnene mod vest, der kunne gamle viser eller dele af 
viser. Det viste sig at være rigtigt, hvad hans besøg 
hos Johanne Tygesdatter bekræftede. Karen, Kirstine 
eller læreren har sandsynligvis tillige nævnt Johanne 
Kirstine Pedersdatter (1821-1898) i nabosognet Hods
ager. Nysgerrigheden efter at høre, hvad hun gemte 
på, var så stor, at Tang Kristensen tidligt om morge
nen den anden dag i Simmelkær havde taget en smut
tur på to gange otte kilometer over Neder Simmelkær 
mod nordvest til Hallundbæk for at træffe Pedersdat- 
teren, og se om rygtet talte sandt.26

Det gjorde det. Johanne sang en vise, der så ud til 
at være i familie med sagnet om moren, der forvand
lede sin søn til en ravn, den i fabelverdenen kendte 
Valravn. Visen hed »Sallemon og hans moder«. Han 
havde tidligere været på sporet af denne »højst mærk
værdige« vise, og nu dukkede den tilsyneladende op i 
en ny og ukendt form. Hun kunne også visen om rid
deren, som svøbte sit hoved i skind, en vise, som var 
kendt fra ret få sangere i Danmark. En uges tid senere, 
da han for tredje gang besøgte Johanne Tygesdatter i 
Sammelsted, fandt han hos hende de samme viser.

Da Tang Kristensen efter et par dage i første om
gang var færdig med at optegne i Sammelsted, tra
skede han i aftagende, fugtigt stormvejr fra Nygaard 
skole til den spredte bebyggelse Hallundbæk i Hods
ager for at høre flere af Johannes viser og samtidig 
besøge et par andre sangere og fortællere, han havde 
fået nys om. Da Tang Kristensen i forvejen vidste, at 
han kunne forvente et godt udbytte, lånte han lære
rens violin, sådan at han tillige kunne optegne melo
dierne. Den brugte Jensen ellers til sangundervisnin
gen i skolen. Senere skrev han, at:

Johanne Kirstine Pedersdatter er en dygtig visesanger
ske og har lært nogle af viserne af sin mor Maren Pe
dersdatter Lysdal i Vildbjerg. Hun kunne digte, og det

525-
25. MO, 2,1924, s. 159.
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Foto fra omkring 1930 af en på det tidspunkt meget gammeldags husmandsstue i Haderup sogn med et af Johanne 
Kirstine Pedersdatters growers til højre for døren. Hendes vers var i mange år populære vægprydelser på egnen. 
(Herning Museum).

kan Johanne også. ... Efter at have tjent en tid ved sin 
morbroder i Simmelkær, blev hun gift med Niels Pe
dersen Damgaard. Stedet, de bor i, hedder nemlig 
Damgaard, og det havde hun, før hun blev gift. Nu er 
hun næsten blind. Sønnen, Peder Nielsen Damgaard, 
er også meget god til at fortælle eventyr.87

27. JAT. 6,1902, s. 293.

28. Data fra Kb. og Ft. 1834,1840,1845,z86o på AO; LAV: 
Retsbetjente, Realreg., B78A, Hallundbæk, Matr. 5a, 5h
29. RA: Stat. Dept. Liste o. kreaturhold., Ringk. amt, Hodsa. 
s. 1871,1881, K.P. Kragelund.

Johanne var egentlig født i området omkring Ny
gaard vest for skolen, og da hun var ganske lille, flyt
tede faren og moren til Hallundbæk (specialkortet, 
pil 5). Gården blev nogle gange kaldt for et bolssted, 
det vil sige en meget lille gård. Faren døde tidligt, 

hvorefter Johannes mor drev bruget videre med bør
nenes og af og til en tjenestekarls hjælp. I vinteren 
1845 hed karlen Niels Pedersen, og ham blev Johanne 
året efter gift med. Samtidig overtog de unge Dam
gaard, og moren gik på aftægt. Efter morens død hav
de parret en overgang et almisselem fra kommunen 
boende for at supplere økonomien.27 28 Stalden rumme
de en hest eller to stude samt et par køer og 8-10 får.29
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Johanne kunne adskillige gamle viser, og både 
hun og hendes mor havde nemt ved selv at skrive vers; 
et talent, som gik i arv til én af Johannes egne dø tre. 
Johanne skrev gennem sit liv et stort antal bryllups- 
og lejlighedssange til venner og naboer. Men efter
hånden som missionen efter 1870 fik stærkere tag i 
egnens befolkning, blev sangene mere præget af troen 
på Gud og en længsel efter udfrielse fra jordelivets 
trængsler. Hendes digtekunst var højt skattet på eg
nen, og i mange år kunne man se Johannes og hendes 
datters sange til glædes- og sørgedage hængt op på 
væggene i omegnens gårde og huse, omkranset af 
sønnens malede blomster.

Johanne glædedes nok ved de gamle, fortællende 
viser med de enkle strofer, som ingen kendte oprin
delsen til. Samtidig var hun selv med til at erstatte vi
serne med en individualistisk digtekunst. Dermed 
satte hendes interesse for den nye religiøsitet trin for 
trin den folkelige tradition under pres - ligesom hos 
Johanne Tygesdatter. Da Tang Kristensen i 1873 be
søgte Johanne Pedersdatter, var der dog ingen proble
mer i at få hende til at synge, hvad hun kunne af tradi
tionelle viser. Som i Johanne Tygesdatters tilfælde var 
det oplagt, at Tang Kristensen skulle redde det gamle 
og værdifulde, før den nye tid og missionen havde 
trængt det helt bort. Han reddede derimod ikke Jo
hannes egen digtning og tænkte næppe over, at de 
moderne gudelige vers var ved at blive en del af hen
des og naboernes nye kulturelle grundlag. Heller ikke 
Svend Grundtvig ville have syntes om hendes religiø
se digtning, hverken som folkeånd eller kristendom.

Anderledes forholdt det sig med Johannes vise om 
»Sallemon« eller »Sallemand«, en historie om en rid
der med et navn, som var almindeligt i middelalde
rens Danmark. Dén havde Tang Kristensen første 
gang optegnet i 1869 og publiceret i sin første bog fra 
1871 med Grundtvigs bemærkninger, som han uden 
tvivl kunne genkalde sig nogle af, da han hørte visen i 
Damgaard. Grundtvig havde skrevet:

Den eneste bevarede levning af en ældgammel kæmpe
vise, der besynger det første afsnit af et oldsagn, hvis 
sidste del er besunget i den bekendte vise om Valrav- 
nen, DgF nr. 60. En i håndskrift fra det 16. årh. bevaret 
opskrift af sidstnævnte vise (først trykt i min udgave) 

kalder den af sin stedmoder til ravn omskabte konge
søn »Sallemand vilde ravn«, men hverken den eller no
gen anden opskrift af Valravnsvisen melder noget om 
anledningen til, at han således var blevet forgjort. Det
te får vi nu at vide af denne nyfundne vise, der altså 
først giver os sagnet (et nordisk ødipussagn) i sit fulde 
omrids. Og den omstændighed at dette oldsagn ses fra 
gammel tid af at have været besunget i to sammenhø
rende viser, den har i sig selv videnskabelig betydning, 
fordi den giver bekræftelse på rigtigheden af, hvad jeg 
forhen har søgt at godtgøre (i DgTIII s. 339-42) ... Den 
ene af de to sange, der tilsammen har omfattet Valravn- 
sagnet, er bevaret i en række opskrifter fra det 16. årh.; 
den anden har alene holdt sig i folkemunde i en krog af 
landet [omkring Herning], indtil den nu, 300 år senere, 
[af ETK] er blevet reddet fra forglemmelse.30

30. Grundtvigs efterskrift i Jyskefolkeminder. 1,1871, s. 359.
31. Jyskefolkeminder. 2,1876, s. 94fr.

Siden nedskrev Tang Kristensen otte andre versioner. 
Ved sammenligning viste det sig, at grundstammen 
var den samme i syv af de ni forekommende former. 
Denne udgave af visen kaldte Grundtvig herefter for 
»A«. På 1873-ekspeditionen genfandt Tang Kristen
sen både hos Johanne Pedersdatter og hos den anden 
Johanne i Sammelsted visen, men med en anderledes 
pointe, som blev benævnt »B«. Det nye fund var så 
afgørende, at Tang Kristensen i 1876 publicerede beg
ge former ved siden af hinanden, vedføjet Grundtvigs 
bemærkninger.31 Visen handlede om Sallemand, som 
ville prøve sin mors eller stedmors påståede elskovs- 
standhaftighed. Sallemand drog bort med skib og 
vendte tilbage 18 år senere, hvor han mødte sin mor 
på stranden, uden at hun genkendte ham, hvorefter 
han tilbød hende ægteskab. Hun afslog først på 
grund af sit gamle løfte, men efter at Sallemand for
talte, at han havde set hendes søn drukne, besluttede 
de sig for at blive gift. I brudesengen afslørede Salle
mand sin rette identitet, hvorefter moren - i visefor- 
men »A« - gennem sin åbenbart overnaturlige kraft 
skabte ham om til en sort ravn.

I udgivelsen fra 1871 havde Svend Grundtvig ud
trykt glæde over, at Tang Kristensen for første gang 
havde fundet visen i den mundtlige tradition, fordi 
den i sang genfortalte det gamle sagn om Valravnen, 
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men nu tilmed afslørede grunden til, at moren for
gjorde sønnen, nemlig fordi han lumskt havde narret 
hende. Den mundtlige tradition kunne tilsyneladen
de supplere de allerede kendte, men mindre fuldstæn
dige skriftlige overleveringer.

I Tang Kristensens viseudgave fra 1876 blev der 
imidlertid lagt lige så stor vægt på de indbyrdes for
skelle i den mundtlige tradition, som han ved hjælp af 
Johanne Pedersdatter og Johanne Tygesdatter kunne 

dokumentere i viseformen »B«. Sagnets pointe havde 
i Grundtvigs øjne undergået en klar forvandling. I 
formen »A« blev Sallemand omskabt til en ravn, som 
fløj bort, men denne pointe var nu helt væk. Moren 
handlede derved ikke selvstændigt og overnaturligt 
sanktionerende over for sønnen. I formen »B« var 
tyngdepunktet derimod drejet over mod kvindedy
dens generelle upålidelighed. Tang Kristensen ned- 
skrev visen som gengivet nedenfor.

»Sallemand o g hans moder« sunget af Johanne Kirstine Pedersdatter

1. Sallemand og hans Moder, de sad over Bord
- Imeder Elskoven og goden Villi - 
de talte saa meget om gammele Ord.
Imeder Elskoven og goden Villi, og det er alt 

forglemmet.

2. »Ja, her stander jeg en Frue saa skjøn,
slet aldrig nogen Ridder kan daare mig i Løn.«

3. Sallemon han satte sin Haand imod Bord:
»Saa mænd, min kjær Mor, a vil prøv jer o jer Ord.«

4. Sallemon drog bort udi atten Aar, 
hans Moder ham aldrig for Øjnene saa.

5. Sallemon han styred hans Snekke for Land,
hans Moder spadsered’ ved hvide-en Strand.

6. »Her stander I nu, en Frue saa skjøn,
vil I ej trolove en skjøn Ridder udi Løn?«

7. »Nej, det kan jeg aldrig her paa vor Jord, 
jeg ikke for Sallemon, min Søn, det turd’.«

8. »Ja, Sallemon han sank for de Bølger saa blaa, 
ti her kan I se hans sølvspænded Sko.«

9. »Hvad enten skal vi nu drikk’ Mjød og Vin i Stov’ 
heller og vi skal gaa os op ad Højeloft og sov’?«

10. »Ja, først vil vi gaa os op ad Højeloft og sov’,
og siden kan vi drikk’ Mjød og Vin i Stov’.«

11. Ja, Sallemon han sprang udi Sengen saa brat, 
saa lagde han Hovedet, som Fødderne skuld’ ligg’.

12. »Hvordan underlig Ridder maa du endda vær’, 
du har vist aldrig soven hos skjøn Jomfruer før.«

13. »Det sidste Gang jeg i den her Seng laa, 
da var mine Hænder baade lidel og smaa.«

14. »Ja vist er du Sallemon, kjær Sønnen min, 
forbandet skal du være, men Solen skinner blid.«

15. Ja, Sallemon han sagde foruden at pråål.
- Imeder Elskoven og goden Villi -
»Saa mænd, min kjær Mor, I er for løs i jer Tåål.’« 
Imeder Elskoven og goden Villi, og det er alt 

forglemmet.

I redigeret form trykt i Jyske folkeminder 2: Gamle jyske 
folkeviser (nr. 32b), 1876.

32. 1929/16. ETK dagbøger, bd. 3, hf. 35-36, s. 887b f.
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Damgaard (pil 5) markeret på kort fra 1873 med delvis angivelse af gårdens indmark. Gårdens udmarker i form af hede og 
eng/mose er symbolsk angivet ved prikkede ellipser. Længst mod nord ses Jens Talunds opdyrkede ager i form af en 
firkant i heden og markering af hans hus (pil 6). Lodden lå i Damgaards hede, og dens præcise grænser kan ikke 
fastlægges. (KMS: Grafik ved J. Christensen).

Senere forskning satte spørgsmålstegn ved, om for
men »A« nu også var ældst. Allerede Axel Olrik hæv
dede, at »B« godt kunne være den ældste vise, hvis 
lidt tamme pointe var blevet tildigtet historien om 
omskabelsen til ravn. Han stillede sig tillige tvivlende 
over for slægtskabet med Valravn-sagnet, som 
Grundtvig mente var muligt.33 Over for legendebase

33. Olrik i DgF. 4,1923, nr. 524: »Sallemand ravn«, s. 130.

rede viser fokuserede Grundtvig som andre forskere i 
1800-tallet på visernes alder og udbredelse og forsøg
te gennem sammenligning og nyfund at fylde huller
ne i den eksisterende viden. Tang Kristensen lærte 
også at tænke på den måde, men blev mere interesse
ret i kulturel variation og uigendrivelig dokumentati
on. Samtidig var han tidligt inde på at optegne bre
dere blandt de - dog ikke byprægede - viser, som folk 
sang, uden at skele for meget til deres historiske eller 
æstetiske kvaliteter.

G6



SCI.DAN.H. 4 • I EN STOR FORTÆLLER

Johanne sang flere andre viser med gammelt præg, 
og desuden nogle yngre skæmteviser med et ret gen
kendeligt indhold, fx én om to tyve, som stjal madva
rer og kvæg fra en gård. Handlingen i skæmteviser 
var ofte uden dybere mening, men af den slags, som 
folk fornøjede sig med i fælles samvær.

En stor fortæller

Den sidste af de større fortællere og sangere, som 
Tang Kristensen besøgte på sin tur, var Jens Jensen. 
Han blev tillige kaldt for Jens Krog eller Jens Talund 
efter bøndergårde i Ørre sogn, som han havde tjent i 
som ung. Nu boede Jens Talund (1819-1901) godt en 
kilometer øst for Johanne Pedersdatter på Damgaard 
(specialkortet, pil 6). Stedet lå midt i et fladt og skov
løst stykke hede, hvor Jens havde oppløjet og gravet 
et stykke ager ud omkring huset. Jens og hans kone, 
Ane Katrine, ejede ikke selv jorden, men lejede den af 
Damgaard. Derfor blev han også betegnet som fæster 
eller indsidder.

Da den ikke særligt høje Tang Kristensen kom ind i 
Jens’ stue, kunne selv han ikke stå oprejst, for der var 
kun omkring 1,6 meter til loftet. Men det var næppe 
derfor, han gennem mange år huskedejens. Tang Kri
stensen var kommet ind hos en beretter, som kunne 
fortælle, så tilhørerne næsten glemte at trække vejret. 
Og samtidig var Jens selv klar over, at meget af det, han 
sad inde med, var af betydning. Senere skrev Tang Kri
stensen ved et genbesøg, at Jens var en »fortæller, der 
meget gerne ville have sine historier fæstet til papiret 
og havde fuld forståelse af det arbejdes betydning. 
Han er jo i det hele et meget udviklet menneske.«34

34- JAT. 6,1902 (1987), s. 293.

35. MO, 2,1924, s. 160.
36. LAV: Branddir., Holstebro, Sognevurd. 1872-1910, Hodsa. 
s., 1878.ii.14; RA: Stat. Dept. Liste o. kreaturhold., Ringk. 
amt, Hodsager s. 1881, Hallundbæk, Talund.

I sine erindringer skildrede Tang Kristensen sit 
møde med Jens i 1873 på denne måde:

Samme dag [18/12] om aftenen var jeg hos Jens Krog 
eller Jens Talund, ... og han var en udholdende mand 
til at fortælle, for jeg blev søvnig og halvsov, og han 
blev ved at fortælle. En enkelt gang skrev jeg endog et 
par sætninger helt i søvne, men de blev jo da også helt 
forvirrede. Pennen løb hen ad papiret, og jeg sov, og 
meningsløst blev det. Men Jens Krog fortalte videre, 

og jeg måtte da til at mande mig op, bad ham fortælle 
det sidste om igen og rettede så ved det. Sådan blev vi 
ved til kl. hen ad 11, og så måtte jeg bryde op for at 
komme tilbage til Nygaard og få lidt nattesøvn. Det var 
en god halv mil at gå i mulm og mørke og ad en næsten 
ukendt hedevej. Men det gik dog. Næste morgen gik 
jeg samme vej tilbage og sad hos Jens Krog hele dagen. 
Om aftenen samme tur igen og næste morgen igen til 
Hallundbæk.35

Efter at Jens var kommet hjem fra krigen 1848-51, var 
han og Ane startet på bar mark og havde efterhånden 
fået bygget et lille hedebrug op, sandsynligvis ved at 
lave alting selv. Da de i 1878 besluttede at få bygnin
gerne forsikrede, anslog vurderingsmændene værdi
erne lavt i forhold til andre husmandssteder på egnen, 
og gennem takseringen kan man nogenlunde rekon
struere stedet. Stuehus og lade var bygget sammen i 
én lang øst/vestvendt længe på godt 12 meter. Sydsi
den bestod af mursten og de andre vægge af stolper 
med lerklining imellem. Taget var af strå og lyng. De 
første fire fag (godt seks meter) rummede stuehus 
med en lille gang, stue, køkken og sovested, og de øv
rige fire fag blev brugt til lo og lade. Beboelsesdelen 
var på omkring 30 kvadratmeter. Derudover havde 
Jens bygget et fritliggende jord- og tørvehus til ko- og 
fårestald på i alt 25 kvadratmeter. I forlængelse af den 
ene af staldens omkring 1,4 meter høje vægge havde 
Jens fortsat tørvevæggen rundt om hele køkkenha
ven, så afgrøderne var værnet for hedens dyr af diger 
på tre sider og af stuehuset på den fjerde.

Den officielle kvægtælling i 1881 viser, at Jens hav
de godt tag på landbruget, selv om familiens ydre om
stændigheder var beskedne. Stalden rummede to 
køer, og Jens evnede ydermere at fede et par ungkrea
turer, i hvert fald i sommersæsonen. Derudover hørte 
han til de få husmænd, der kunne holde en stud til 
egen trækkraft,36 hvad Otto Skibild og Jesper Skræd
der ikke magtede. I hvert fald i sine yngre dage gik 
Jens tillige på dagleje, når der var arbejde at få.
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Jens Talund siddende på et af sine tørvediger 1895. 
Sammen med billedet af Johanne Kirstine Pedersdatter 
blev fotoet publiceret i det københavnske magasin 
Illustreret Tidende i 1898, sandsynligvis uden at de to 
hedeboere anede det. Olrik havde i 1897 præsenteret 
fotografierne i Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, 
»hvor de blev modtagne med megen påskyndelse og 
beundring«, som han skrev til Tang Kristensen.

Jens kunne synge, men var blandt sine naboer sær
lig kendt for sine mange historier. En senere vinterlæ
rer i Hallundbæk kunne som gammel tydeligt erindre 
husmanden med de store hænder og det gode hoved. 
Læreren skrev:

Han var en særdeles dygtig fortæller og må uden tvivl 
have hørt eller læst en hel del. Når vi børn var ene 
hjemme, kom han stundom om aftenen ind til os, og 
hvor var vi da glade for gamle Jens Talund, og som han 
dog kunne fortælle og gå op i, hvad han fortalte, så vi 
børn uvilkårligt reves med og kunne sidde og høre på 
ham i timevis uden at trættes.37

37. Peter C. Nielsen, citeret efter N.P. Larsen: Hodsager-minder.
Holstebro 1917, s. 93k

Jens stammede fra en familie, hvor flere mænd og 
kvinder var velkendte visesangere. Han havde også 
lært adskillige sange af sin mor og kendte visen om de 
dansende elverdværge, som Tang Kristensen havde 
optegnet hos Johanne Tygesdatter i Sammelsted?8 
Først og fremmest var han dog fortæller. Jens og hans 
mor er eksempler på, at det mest var mændene, der 
var fortællere, og at kvinderne var bedst til viser. Jens 
Talund var tilmed den af beretterne på turen, der hav
de det største eventyrrepertoire. Han nåede at fortæl
le i alt 16 historier, inden Tang Kristensen endeligt 
pakkede sammen.

Selv om både Skibild og Jesper Skædder var gode 
til at knytte historier sammen, blev de overgået af Jens. 
Hans beretninger var - som Tang Kristensen skrev om 
denne type historier - eksempler på, hvordan

... to forskellige eventyr kan blive koblede sammen og 
komme til at udgøre et hele, der tager sig ret godt ud. 
Ved fortsat indvævning kan et eventyr således i tidens 
løb komme til at indeslutte mange fremmede elemen
ter, og ophavsmændene hertil er de fortællere, der har 
hørt mange eventyr og har haft så megen opfindsom- 
hedsevne, at de af deres rige forråd har kunnet knytte 
det sammen, der nogenlunde kunne enes.39

På samme måde var det sjældent at møde en fortæller 
på landet, der som Jens kunne jonglere med navnene 
på europæiske lande og hovedstæder. Han kunne des
uden tage sine tilhørere med til De Vestindiske Øer, 
Sibiriens ørken og langt ind i Afrika. Jens havde styr 
på geografien og formåede at få de fremmedartede 
steder flettet ind i eventyrene. Som andre gode beret
tere benyttede Jens sig af forskellige former for for
tællefif, fx i indledningen til eventyret »Katteslottet«, 
som han begyndte med: »Der var en gang en konge, 
som havde tre sønner. De to ældste ved a intet navn 
til, men den yngste hed Jens, det kan a huske, for det 
er mit eget navn.«40

I eventyret om »Den rige Per Kræmmer«, som 
Tang Kristensen i sit arbejde med Jens Talunds histo-

38. Optegnet i 1874, trykt i Jyskefolkeminder. 2, 1876, s. 345.
39- Jyskejolkeminder. 5,1881 s. 340.
40. 1929/41. Eventyr. Renskrifter nr. 448.
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0 1 2 3 m
i__________ i__________ i------------------ 1

Rumfordeling i Jens Talunds hus tegnet efter fagangivelse i beskrivelse i brandvurderingen 1878.

rier kaldte for »Rejsen til Klørhans«, er der flere ek
sempler på Jens’ fortælleform. Eventyret blev indledt 
med nogle træk fra eventyret »Hittebarnet«, som de 
fleste i dag nok vil kende fra historien om Moses, der 
blev sat ud i en kurv på vandet og fundet af en ægyp
tisk prinsesse. I eventyret var det dog ikke en ægyp
tisk prinsesse, der fandt barnet, men en møller. Jens 
inddrog også en anden beretning fra Det gamle testa
mente, nemlig historien om Urias. I eventyret forekom 
et uriasbrev, der skulle føre til, at helten blev slået 
ihjel, hvad dog mislykkedes.

Helten i »Rejsen til Klørhans« overlevede både, at 
Kong Edvard satte ham ud i en kurv på vandet, og at 
kongen senere forsøgte at få ham slået ihjel med hjælp 
af uriasbrevet. I stedet blev den unge mand gift med 
prinsessen og blev dermed kongens svigersøn, uden 
at hans trængsler af den grund var slut. For nu be
gyndte en ny historie inden i den anden.

Kongen prøvede at få sin svigersøn bragt i ulykke 
ved at få ham til at rejse til Klørhans - det vil sige til 
Fanden - på Brattensbjerg for at finde ud af, hvorfor 
kongens frugttræ ikke længere bar frugt. Den unge 
mand drog af sted over Paris, Spanien og Portugal, 
hvor han hos de forskellige landes konger og dron

ninger fik nye spørgsmål, han skulle stille til Klør
hans. Endelig nåede han frem til Brattensbjerg, som 
var et slot, der lå på en stor klippe ude i havet. Klør
hans var ikke hjemme, men en prinsesse, der blev 
holdt fangen, forsøgte at få den unge mand til at rejse 
med det samme. Ellers ville han miste livet. Helten 
ville dog have svar på sine spørgsmål, og med prinses
sens hjælp fik han det også.

Selv om Klørhans ved sine trolddomskunster hav
de fastbundet den båd, helten var ankommet i, lykke
des det for ham og prinsessen at flygte. Han havde 
fået svar på de spørgsmål, han var blevet stillet under
vejs, og efterhånden som helten fik afleveret svarene 
på rejsen tilbage igennem Europa, fik han betaling i 
form af sølv og guld. Ved hjemkomsten var han derfor 
en rig mand. Selv om også kong Edvard fik svar på sit 
spørgsmål, blev han misundelig på svigersønnens 
skatte, og han ville derfor selv rejse ned til Klørhans i 
håb om, at det kunne gå ham på samme måde. Men 
nej. Skildvagten på øen fik narret kongen til at holde 
hans gevær, så nu måtte kongen blive stående som 
skildvagt på klippeøen, indtil der kom en anden, som 
han kunne give geværet videre til. Det lange eventyr 
begyndte således:
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»Rejsen til Klørhans«fortalt af Jens Talund

Der var en Gang en Kong Edvard i England, han drømte en Nat, at nede i Skoven var et Skovfogedhus, og der 
var bleven født en Dreng, som skulde arve Riget efter ham. Om æ Morgen tænkte han over paa den Drøm.

Saa tykte han, han vilde da se, om der var saa meget mærkeligt ved det, te han vilde tage ned til æ Skovfogedhus 
og se, om der var en Dreng født.

Det passede da godt nok. Skovfogedkonen havde da lige gjort Barsel den samme Nat og havde en Søn. Saa siger 
Kongen, te han havde drømt i Nat, at der skulde fødes en Søn, som skulde arve Riget efter ham, og da det 
passede, te den var født, saa maatte det andet vel ogsaa passe.

Saa vilde han tage den [drengen] med hjem, for en kunde blive opfødt ved Hoffet for at blive dannet til det. Æ 
Kone vilde nødig have været af med hendes Barn, men nægte Kongen det, turde hun ikke, hvorover [hvorfor] han 
faar jo Barnet med sig, og den lader han sætte i en lille Kasse og sætter den ud paa en Aa, og saa lader han den 
sejle sin Vej. Saa gik han rolig hjem og tykte, nu var der ingen Fare ved det.

Den sejler ned til en Mølle, og der render den i en Vandkarm [rende hvorigennem vandet fra mølledammen løber 
ind til møllehjulet] og standser æ Møllehjul. Saa render æ Møller ned og vil se, hvad det er; han trækker æ Kasse 
op og aabner den, og da han finder en Dreng, saa tager han den o æ Arm og gaar ind, og da var hans Kone ogsaa 
ved at gjøre Barsel lige i samme Øjeblik, te da han kommer ind, ønsker de ham til Lykke med en Søn. »Ja, har min 
Kone en«, siger han, »saa har a ogsaa en.«

Saa opfødte de dem sammen, som det var deres egne begge to.

Tyve Aar derefter da drømmer Kongen igjen, at den Dreng, han havde sat paa æ Vand, gik i en Mølle og var [en] 
voxen Karl, og at han skulde arve æ Rige efter ham. Han drømmer det flere Nætter, og endelig tager han til 
Rejsen og vil have det undersøgt.

Nu vidste han jo, hvad Strøm han havde sat æ Kasse paa, hvorover [hvorfor] han sætter ned ad den Strøm, til han 
naar æ Mølle. Da han kom der, gik begge Karle ude i æ Gaard, og æ Møller kom han til ved æ Dør. Saa siger han 
til æ Møller: »Er det dine Sønner, de to, der gaar?« »Ja, for saa vidt«, siger æ Møller. »Ja, hvad vil det betyde?«, 
siger Kongen. »Det betyder, at i den samme Tid som min Kone fødte den ene, da kom den anden sejlende til mig 
i en Kasse, og saa har vi opfødt dem sammen.« »Det var lige det«, siger Kongen, »te a ventede efter, for a har 
drømt, te der var kommen en Dreng sejlende i en Kasse til den her Mølle, som skulde arve Riget efter mig, og han 
bør jo altsaa af til Hoffet for at blive opdannet til det, for ellers dur han jo ikke til at være Konge.« »A vilde slet 
ikke gjærne have været af med ham«, siger æ Møller, »men hvis det skulde være Tilfældet, han skulde være 
Konge, saa kunde a jo ikke vel have noget imod det.«

Saa skriver Kong Edvard en lille Brev og flyr æ Karl [det] i æ Lomme og siger, den kunde han rejse til Slottet med 
og levere den til ham, som bestyrede Riget i hans Fraværelse, for han kom ikke hjem i nogle Dage, og saa skulde 
han rejse strax. Æ Møller flyr ham nogle Penge i æ Lomme til æ Rejse, og han kom ten [afsted].

Om æ Aften bliver han overfalden i en Skov af nogle Røvere, som slæber ham med dem hjem, tager æ Penge fra 
ham og æ Klæder fra ham, saa nær som hvad han havde paa æ Krop da, og [de] var nær ved at være i Tanker om 
at [ville] have slaaet ham ihjel ogsaa. Saa bad han saa mindelig om, de vilde lade ham leve, for han gik med en 
Brev for Kong Edvard. »Kongen, det er en Skurk«, siger en af Røverne, »du kan maaske ligesaa snart komme af 
med æ Liv ved ham som ved vi andre.« Men da han lovede dem, han skulde ikke aabenbare, hvor de opholdt 
dem, saa vilde de ogsaa lade ham leve, men han skulde blive der til Dag.

OSV.

Senere i redigeret form trykt i Jyskefolkeminder 12:Æventyrjra Jylland (nr. 32), 1895.

41. 1929/16. ETK dagbøger, bd. 3, hf. 39, s. 997a ff.
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»Rejsen til Klørhans« var det sidste eventyr, Tang 
Kristensen fik med sig i denne omgang, og det er let at 
forstå, at han havde lyst til at vende tilbage. Jens hæv
dede, at hans mor ingenlunde havde spillet nogen 
rolle for hans forråd af fortællinger, og han havde i 
øvrigt forladt barndomshjemmet 13 år gammel. De 
fleste historier havde han lært i militæret, hvad der var 
almindeligt. Ved Tang Kristensens genbesøg i 1895 i 
forbindelse med fotograferingen sagdejens: »Når vi 
blev pakkede ind i en lade og skulle have nattekvarter, 
så fik vi én til at synge og en anden til at fortælle, og a 
havde jo en stærk hukommelse, så a kunne huske, 
hvad a hørte.«42 Sådanne svar fik praktikere som Tang 
Kristensen til at være skeptiske over for mange af kø
benhavnerforskernes opfattelse af, at præcis stedfæ
stelse af sagn og sågar eventyr kunne bruges i folklo
ristiske hypoteser om udspring og vandring.

42. JAT. 6,1902, s. 292, jf. ETK: »Visesangere og eventyrfor
tællere i Jylland«, IllustreretTidende, 3,1898.10.16, s. 5of.

Betydningen af lokale netværk

Det var næppe, fordi Jens Talund i sin fortælleiver 
havde overanstrengt Tang Kristensen, men nu måtte 
han hjem. Efter om morgenen den 20. december at 
have sagt farvel til familien Jensen i skolen og lagt 
lidt penge for opholdet, gik Tang Kristensen mod 
Gjellerup, dog så han først indenfor til Johanne Ty- 
gesdatter for at optegne lidt mere. Senere på dagen 
fortsatte han syd om mosen til Sneftrup Huse, hvor 
han for tredje gang under et loft af rafter og græstørv 
lyttede til eventyr i en af de »elendigste hytter«, han 
havde set i området. Først om aftenen rev han sig løs 
fra Karens historier og vandrede mod hjemmet med 
sine hullede strømper og friske notater i skulderta
sken. Han nåede Gjellerup ud på natten, tre dage før 
jul.

Ekspeditionen havde i høj grad været udbytterig. 
På trods af blæst og fugt havde vintervejret været 
godt og uden sne. Tang Kristensen var på jagt efter 
ukendt stof og gamle traditioner i ændret skikkelse, 
og han havde fået begge dele med hjem i tasken. Tu
ren viser tillige, hvordan Tang Kristensen lagde mær

ke til informanternes individuelle behandling af det 
narrative stof, og at den faglige forforståelse hele ti
den må have ligget i baghovedet, når han hørte noget 
velkendt i en ny skikkelse.

Til nytår modtog han svar fra Svend Grundtvig på 
sit brev fra skolen i Nygaard, og Grundtvig takkede 
for den kostelige julegave i form af det hjembragte 
materiale. Han startede med at pointere, at »de to vi
ser om bjergfolket var rigtignok fund af første klas
se«, hvorefter han diskuterede visernes særtræk i is
landsk, norsk og svensk perspektiv. Han sluttede med 
at skrive:

De er da åbenbart langt længere end De tror fra at have 
udtømt forrådet af gamle viser ... Den livlige skildring 
af et par af de kilder, hvorfra De henter disse gamle sa
ger, lader én ret fornemme og påskønne den opofrelse, 
De viser i denne gerning. Jeg glæder mig ved tanken 
om, at De nu har hvilet og pustet lidt ud i Deres hjem i 
juletiden hos hustru og barn.43

Tang Kristensen fandt imidlertid ikke kun stof, han 
fandt også meget forskellige personligheder, hvoraf 
han kom til at huske nogle af dem livet igennem. For 
Grundtvig var sangerne og fortællerne hovedsagelig 
mellemled mellem traditionen og nutiden, og Tang 
Kristensen startede med den samme opfattelse. Un
der arbejdet i marken fik han dog langsomt et andet 
og mere varieret forhold til informanterne. Nok var 
de berettere, men de var så meget mere, selv om han 
var tøvende over for, hvordan den side af sagen skulle 
håndteres.

Efterårsturen i 1873 dokumenterer, at der i ethvert 
indsamlingsprojekt altid eksisterer nogle mere eller 
mindre udtalte kriterier for, hvad det er vigtigt at be
skæftige sig med. Turens dag til dag-perspektiv tyde
liggør, hvor sammensat en virkelighed Tang Kristen
sen blev konfronteret med i felten, men tillige at han 
havde lært at skelne mellem nærmest to forskellige 
former for etnografi, som vi tidligere har set kontu
rerne af: Én allerede stramt defineret folklore i form af 
tekstmæssige typer, og informationer om levevis og 
særtræk af mere beskrivende karakter, som bedst kan
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kaldes for dagliglivsskildring. Den første var historisk 
(værdifuld) og blev nedskrevet i dagbogshæfterne, og 
den sidstnævnte var samtidig og fandt en mere tilfæl
dig plads i brevene og delvist i hans sent nedfældede 
erindringer.

De fælles stunder i informanternes hjem viste, 
hvor meget genkendelsen af det gamle stof ofte betød 
for visesangerne og beretterne, når først det blev 
kaldt frem. Det gjaldt både sangeren Johanne i Sam- 
melsted og fortælleren Talund. Det drejede sig ikke 
om strofer og beretninger, der i deres øjne skulle ud
lægges og dissekeres, men noget, som de kunne lide 
at genfortælle eller var glade for at høre igen. Til ti
der kunne der være noget næsten rituelt over fremfø
relsen, som gjorde fortællingen vigtig for både tilhø
rere og for fortælleren selv. Karen Pedersdatters 
akkuratesse med at genfortælle eventyrene »rigtigt« 
var måske et ekstremt, omend godt eksempel. Og da 
Tang Kristensen var ved at falde i søvn af træthed i 
den lave stue på Damgaard Mark, ruskede Jens 
Talund indsamleren vågen, så denne kunne nedskri
ve hans vidnesbyrd.

Temaerne i de gengivne viser og eventyruddrag 
anno 1873 viser hen til en verden af en anden orden og 
en anden tid; en tilværelse befolket af blandt andet 
elverfolk, dronninger, riddere og en skovfogedsøn, 
der skulle overtage et kongerige. Der blev berettet om 
almuemennesker, som kom ud for sære oplevelser, om 
røvere og overfald, og vi hører om ærbarhed, seksua
litet, ægteskab, Fanden selv og om magisk omskabel
se. Alt sammen forhold med paralleller i meget af det 
øvrige traditionsmateriale.

Noget af denne folklore er også i dag umiddelbart 
tilgængelig for tilhørerne, og som det ses i eksempler
ne, er der samtidig en del, der ikke er det. Lige meget 
om visestoffet - eller en del af det - var meget gam
melt, eller blot »halvgammelt«, og det stammede fra 
folkemunde eller var indgået i hukommelsen fra flyve
bladsforlæg, afspejler det folks interesse for temaer 
med en næsten universel dimension, fx hvad angår 
ønsker og drømme. Mange af viserne fremstiller livet 
i forenklet og fortættet form, fuld af lykke og fuld af 
gru; ligesom de magiske eventyr præsenterer tilværel
sen på en måde, som alle vidste næppe »var rigtig« i 

forholdet én til én,44 men som alligevel havde en rig
tighed i sig - som myte eller sindbillede. Det virkelige 
bestod i, at eventyrene udgjorde et slags spejl på men
neskelig ihukommelse, samtidig med at de tilsynela
dende rummede en længsel mod noget helt anderle
des, end hvad der blev indlært i skolen eller i det 
daglige arbejde. Historierne var måske vedkommen
de, fordi de talte til menneskene fra et sted uden for 
dem selv? Gennem årene har forskerne fremsat mange 
spidsfindige teorier om, hvad de mærkelige motiver 
og episke forløb præcist kunne betyde eller kommu
nikere, og hvorfor de eksisterede i befolkningens 
hverdag, men grundlæggende er vi ikke blevet meget 
klogere.

44. ETK skrev fx til Olrik, at folk selv »altid har vidst, at 
eventyr er »billedtale««, jf. 1917/127. ETK t. Olrik 1893.12.29.
45. ETK: »Et lille dagbogs-brudstykke.« I: Johs. ETK (red.): 
EvaldTangKristensen. Kbh. 1943, s. 37 (fra Højskolebladet, 1879).

Rent praktisk demonstrerede Tang Kristensens ef
terårstur, hvor meget både ældre og nyere kontakter i 
felten betød for det praktiske arbejde. Da lærer Jen
sen i Sneftrup præsenterede Tang Kristensen for Otto 
Skibild, vidste folkloristen udmærket, hvem han var, 
idet han tidligere havde optegnet historier fra Ski
bilds søn, som var tjenestedreng i Lund, hvor Tang 
Kristensen underviste. Meget taler for, at han direkte 
styrede den sidste del af turen mod Simmelkær for at 
snakke med faren, omend han ikke vidste, hvor denne 
boede. Og nogle af hans kontakter i Sneftrup Huse 
fik ham til at opsøge Johanne Pedersdatter i nabosog
net Hodsager.

Da Tang Kristensen et par dage senere var til rejse
gilde, kom han som omtalt tilfældigt i kontakt med 
Niels Meldgaard, som anbefalede folkloristen at be
søge hans mor, Johanne Ty gesdatter, der viste sig at 
være en unik visesanger. Men allerede før Tang Kri
stensen så indenfor hos hende, kendte han til i hvert 
fald én af de øvrige beboere i Sammelsted, idet han - 
sandsynligvis lidt nord for Ørre kirkeby - et par dage 
tidligere havde været i kontakt med nogle kvinder, 
der anbefalede ham at høre Jesper Skrædder fortæl
le.45 For en stor del navigerede han via oplysninger, 
som han noterede sig sideløbende med optegnelsesar
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bejdet. Det kunne være rene naborelationer, som i 
tilfældet Otto Skibild og Kirstine Jensdatter, men det 
kunne også dreje sig om kontakter fem eller ti kilome
ter borte.

Ekspeditionen viser tillige den særegne kombina
tion af rastløshed og flid, som var kendetegnende for 
det meste af Tang Kristensens feltarbejde. Han tilba
gelagde ofte store strækninger og drev sig hele tiden 
videre efter nyt stof, selv om han var i stand til at få 
mere ud af de informanter, han allerede havde truffet. 
Flere af meddelerne på Ørre Hede blev besøgt to og 
tre gange i den uges tid, han opholdt sig i Nygaard 
skole, og nogle blev genbesøgt i både 1874 og 1875, og 
med godt udbytte. Det er muligt, at denne indsam
lingsmåde samlet set gav det bedste resultat. Tilsyne
ladende foregik arbejdet i et hæsblæsende og uroligt 
tempo. At Tang Kristensen hver dag udviste en for
målsrettet ihærdighed, kan der dog næppe herske 
tvivl om, og det er forståeligt, at han af og til følte sig 
overanstrengt.

Da han i 1873 kom hjem til Gjellerup, ordnede han 
sine notater og svarede på breve samt overvejede for

skellige faglige spørgsmål fra forskeren H.F. Feilberg, 
som han lige havde lært at kende før rejsen. Og selv 
om Grundtvig håbede, at Tang Kristensen fik hvilet 
ud i hjemmet, startede han allerede den 3. januar 1874 
den næste ekspedition. Det voldsomme lavtryk, der 
gik over landet, havde åbenbart mindre betydning; 
han måtte være i bevægelse.

Efter at have identificeret elementerne i Tang Kri
stensens feltarbejde og fulgt i hans fodspor på en 
konkret felttur er tiden inde til at vende tilbage til 
forhold i hans øvrige virke, som der har hersket 
uenighed om i forskerkredse. De følgende kapitler vil 
derfor blive af mere diskuterende art. Drøftelserne vil 
dog hele tiden basere sig på biografisk funderede ud
redninger af Tang Kristensens liv, som vil afdække 
ikke hidtil kendte træk af hans aktiviteter. Det første 
punkt handler om, hvilken forskningsmæssig karak
ter Tang Kristensens feltarbejde, forfattervirksom
hed og udgiverpraksis havde i det sene 1800-tals op
tik; hvis aktiviteterne overhovedet blev betegnet som 
forskning.
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KAPITEL 8

Samler eller forsker? Hvad var humanistisk faglighed

I over ioo år har folklorister diskuteret, om Tang Kri
stensen hovedsagelig var samler eller forsker. Pro
blemstillingen kan synes overflødig, men historiogra
fisk er forskellen ikke ligegyldig. For svaret afgør, om 
Tang Kristensen skal sammenlignes med de fagfolk, 
hvis indsats konkurrerede om en plads i kulturforsk
ningens egen udvikling - og dermed i den hjemlige 
etnografis historie - eller om han skal regnes til 
1800-tallets skare af ofte skattede indsamlere, som 
indtager en mere beskeden rolle i videnskabens tjene
ste.

Der er næppe tvivl om, hvor størsteparten af for
skerne gennem tiden har placeret den noget specielle 
mand. De ville helst se ham i samlernes rækker, om
end han dér indtog førstepladsen. Dette synspunkt er 
indtaget af Olrik, Feilberg, Grüner-Nielsen, Ellekilde, 
Boberg, Erik Dal, Gustav Henningsen med flere og 
nævnt mange gange.1 Tang Kristensen underspillede 
selv sin position, fx igennem sine udgivelser »at være 
et skrivende mellemled mellem de gamle fortællere og 
den videnskabelige gransker«, og udtalte gerne, at 
han først og fremmest var samler. Dermed skulle sa
gen tilsyneladende være afgjort.1 2

1. Af Olrik og Feilberg særligt i korrespondance, af de øvrige 
i trykte omtaler af ETK, jf. noter i kap. i.
2. Ofte i interviews, men også i MO - fx MO, 2,1924, s. 331; 4, 
1928, s. 437 - og i indledninger o.l. til kildeudgaver, jf. også 
1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig 1880.02.08. Citat fra ETK’s 
efterskrift til Danske sagn. 2. udg, 7,1980, s. 497. Reelt var ETK 
- foruden at være samler - samtidig så meget andet, og han 
kunne med lige så stor ret have karakteriseret sig som 
folkloreudgiver eller som almen kulturhistoriker.

Det er nemt at forstå, hvorfor den indbyrdes kon
kurrence blandt videnskabsmændene gjorde det be
kvemt at få Tang Kristensen rubriceret i den ufarlige 
samlerkategori. Det væsentligste spørgsmål er dog, 
hvori begrundelsen lå. Det vil sige, hvad samtiden 
forstod ved ordentlig kulturforskning. Stiller man 

spørgsmålet på den måde, er svaret langtfra enkelt, 
for meget af 1800-tallets forskning og forskningsfor
midling blev udøvet ud fra andre kriterier end nuti
dens humanistiske videnskab. Det er i det perspektiv, 
Tang Kristensen skal forstås og bedømmes. Hvad han 
af og til selv sagde til pressen, er her af mindre inte
resse, for i sådanne situationer handlede han mest ud 
fra, hvad der gjorde sig bedst i medierne.

Træk af tidens kulturforskning

Samtidens kritik af Tang Kristensens virke kan i grov 
form sammenfattes i tre punkter: Han publicerede for 
hurtigt, han præsenterede ofte jomfrueligt stof uden 
fornøden analyse (ud fra tidens interesseområder), og 
hans kildeudgaver manglede tit registre og tilstræk
kelige faglige noter. Set i det vældige forfatterskabs 
samlede perspektiv på over 50 selvstændige titler plus 
mange hundrede store og små artikler er der meget 
rigtigt i indvendingerne. Vurderingen giver dog kun 
mening på baggrund af Tang Kristensens voldsomme 
mængde af kildepublikationer, som han selv forsva
rede med, at publicering var den måde, hvorpå man 
bedst kunne være sikker på at bevare det uerstattelige 
stof. Eftertiden ville altid stille nye spørgsmål til mate
rialet, og var det først én gang frelst og udbredt ved at 
blive trykt, kunne senere bearbejdninger altid foreta
ges. Dertil kom sandsynligvis en personlig dispositi
on over for at sikre sit indsamlede materiale i en tid, 
hvor ikke ret mange andre reproduktionsmetoder 
bød sig til. Tang Kristensen var altid bange for at mi
ste noget af sit allerede frelste stof. Det bevirkede, at 
han endte som en overordentlig omfangsrig publicist; 
en virksomhed, som ud fra et mængdekriterium gjor
de ham til en større samler og udgiver end forsker.

Faktisk udsendte Tang Kristensen dog adskillige 
kildepublikationer, der var forsynet med videnskabe
ligt apparat. Han publicerede yderligere flere mono
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grafier, som byggede på indsamlet eller arkivalsk ma
teriale, og han skrev mange almene artikler, som alene 
hvilede på egne bearbejdninger. Betragter man disse 
præstationer under ét, lader de sig udmærket sam
menligne med mange andre af tidens kulturforskeres 
produktion, og kvantitativt kan de nemt konkurrere 
med, hvad de fleste ansatte på de videnskabelige insti
tutioner præsterede gennem livet. Ingen har for alvor 
valgt at anskue Tang Kristensens faglige virke på den 
måde, hvorimod beklagelserne over de mange ude
ladte kommentarer og indekseringer samt en for ukri
tisk publicering af eksempelstof i kildeudgaver er 
gentaget mange gange, særligt i privat korrespondan
ce.

Tang Kristensen havde en tvetydig holdning til 
den form for krav. Han var selv en ynder af præcision 
og korrekt præsentation - også fordi den slags var for
bundet med faglig prestige. På den anden side ønske
de han at nå en større målgruppe med sine udgivelser 
end den rent videnskabelige. Tang Kristensen var al
tid plaget af en latent aktivitet for at få sine forskellige 
sager ekspederet. Nogle gange tilføjede han bemærk
ninger i sine kildesamlinger om, at han håbede at 
vende tilbage til primærmaterialet for at foretage en 
nøjere bearbejdning.3 Dertil kom, at Tang Kristen
sen, som tidligere nævnt, efter de mange private og 
offentlige fortrædeligheder i 1890’erne og efter tids
skriftet Skattegraverens nedgang, blev mere ligeglad 
med andres synspunkter på hans aktiviteter og stort 
set gjorde, som han fandt for godt. Når han var inde i 
en mørk periode, ekspederede han ofte sine udgaver 
til trykkeriet uden mange eftersyn. Faktisk er det for
bavsende, at resultatet ikke blev mere kaotisk, end det 
var tilfældet.

3. Også ofte nævnt i korrespondance, fx i ETK t. Feilberg. 
Sådanne bemærkninger ville være uden seriøs mening, hvis 
han ikke virkelig havde ambitionen og i andre sammenhænge 
havde vist, at han var i stand til at udføre sådanne arbejder.

4. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1895.06.04,1895.07.01.
5. Danskbiograjiskleksikm. 1. udg. 1895, Kristensen, E.T.
6. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1900.04.06,1904.06.01.
7. 1917/126 IL Feilberg t. Olrik 1904.09.25,1905.01.12 jf.
Feilbergs bibliotek i DFS; 1917/122 II. Olrik t. Feilberg 
1904.09.28.

I disse år beklagede Olrik sig ret hyppigt til Feil- 
berg over Tang Kristensens for løse omgang med stof
fet, og at samleren altid trængte til at have en person 
ved sin side, der kunne spørge til sammenhæng og 
nøjagtighed. Noget senere, hvor Tang Kristensen 

gjorde forberedelser til Detjyskealmueliv, skrev Olrik til 
Feilberg: »Han skal skrive en bog om de jyske folke
minder. Gid han må gøre det godt. Han er jo så tilfæl
dig.« Det betød, at Tang Kristensen ikke blot burde 
trykke stoffet.4 I omtalen af Tang Kristensen i Dansk 
biografisk leksikon 1895 noterede Olrik efter megen posi
tiv omtale, at »i flere af de senere arbejder har han 
haft vanskelighed ved at beherske det omfattende 
stof.«51 1900 ville Olrik anmelde Kristensens store 
værk, Danskesagn, for på en pæn måde at få sagt ham 
et borgerligt ord om værdien af gode registre og re
daktionelle oplysninger. Et par år senere syntes han, 
at sagnsamlingen sine steder kvalitativt var blevet for 
tyndbenet, fordi for meget var taget med.6 Det sam
me skete, da Tang Kristensen næsten parallelt ud
sendte værket om det jyske almueliv, hvor Marius Kri
stensen havde en del at indvende, dog som regel uden 
at nævne, om der var andet, som han fandt interes
sant. Fx gjorde den impulsive Askov-filolog flere gan
ge ophævelser over, at Tang Kristensen i tillægsbind 
seks af Detjyskealmueliv, bagest i bindet om »Vore fæd
res tankesæt og åndsliv« havde indsat nogle sider 
med jyske ord og vendinger, som i hans øjne var både 
ufuldstændige og meningsløse. Feilberg skrev til Ol
rik, at Marius Kristensen havde udtømt sig i mange 
slags udråb og ytringer om ordlisterne. De udgjorde 
22 ud af bindenes i alt 2660 sider. Måneder senere 
drøftede de to højskolebekendte stadigvæk de »gåde
fulde ordlister«, og i hvert fald Feilberg var fra læs
ning i sine mange monografier godt bekendt med den 
form for lidt tilfældige ordregistreringer i etnografi
ske værker fra eksotiske lande. Olrik frygtede, at hvis 
Tang Kristensen fortsatte med flere tillægsbind - hvil
ke han forberedte, men dog ikke realiserede - ville de 
komme »til at indeholde skrabekagen.«7

Det var sjældent, at der i korrespondancen mellem 
de lærde kolleger blev brugt rosende ord om Tang 
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Kristensens skrifter; til gengæld var de aldrig karrige 
med at anerkende ham i adresser, festskrifter og i of
fentlige sammenhænge. Bag den almindelige bekla
gelse over hans edition lå for flere af de involverede en 
dyb afhængighed af, at Tang Kristensen kunne skaffe 
dem det arbejdsmateriale, både i utrykt og trykt form, 
som de ikke selv magtede at indsamle. Feilberg nævn
te flere gange, at han fx langtfra beklagede Skattegrave
rens stofmættethed, for i sin hjemmeforskning an
vendte han med glæde tidsskriftet som et stof-reservoir. 
I sammenligning med Svend Grundtvig var Olrik 
endnu mere afhængig af materiale »fra folkemunde« 
i sin forskning, og da han aldrig selv rigtig fik tag på 
indsamlingen, var Tang Kristensen uundværlig, hvad 
han altid anerkendte. I sin studie over Odinsjægeren 
i Jylland skrev Olrik indledningsvist om de efterhån
den gunstige muligheder for en ny, bredere viden på 
baggrund af talrige ensartede optegnelser: »For Dan
marks vedkommende har den sidste halve snes år 
bragt E.T. Kristensens omfattende værk, Danske sagn, 
der for første gang prøver at udtømme emnet, og som 
danner et uundværligt grundlag for dansk sagn- og 
myteforskning.«8 Trods indvendingerne var Tang 
Kristensens værk højst brugbart i praksis.

8. Feilberg kaldte Skattegraveren for en guldgrube (af stof), jf. 
1929/146. Feilberg t. ETK 1885.04.15; 1917/121I. Fra Olrik t. 
Feilberg 1904.10.20; A. Olrik: »Odinsjægeren i Jylland«, 
Dania, 1901, s. 140.

Lader man en stund Tang Kristensens hvileløse 
kildeudgivelse af særligt sagn og andet traditionsstof 
ude af betragtning, er det faktisk forbavsende, hvor 
meget hans øvrige forskning og publicering rent fak
tisk lignede samtidens standarder for humanistisk ak
tivitet. Det er også forståeligt, når hans skoling gen
nem Svend Grundtvig tages i betragtning, og hans 
artikler og skriftlige kommentarer var ikke mere spe
cielle, end at de uden problemer lod sig optage i ti
dens tidsskrifter og blade. Adskillige af hans første 
bøger havde form af stofpræsentation, vedføjet større 
eller mindre indledninger og efterskrifter. Det var en 
publiceringsform, som var meget brugt i tiden, og 
som Grundtvig og Olrik selv anvendte: Den humani
stiske forsker fandt stof fra biblioteker, arkiver eller 

fra ekspeditioner, som han i udvalgt form præsente
rede og kommenterede, eventuelt i et sammenlignen
de perspektiv med, hvad der hidtil var kendt. Den 
analyserende fagartikel i et specialtidsskrift, som i dag 
er så højt skattet i den bevillingspolitiske konkurren
ce, var sjælden i 1800-tallet, og de smalle fagtidsskrif
ter var få. Den senere tids stramme monografi var hel
ler ikke udbredt. Adskillige af tidens fagbøger om 
historiske kulturfænomener havde ofte mere karakter 
af idérige, og hyppigt noget vidtløftige, konstruktio
ner og teser om kulturens væsen og udvikling, end de 
var analyser af stof, hvor læseren kunne følge ræson
nementerne fra præmis til konklusion.

Svend Grundtvig og Olrik kan udmærket tjene 
som eksempler på genren. Begge havde et godt navn, 
og Grundtvig opnåede primært sin berømmelse som 
udgiver og publicist. Først og fremmest gennem initi
eringen af Danmarks gamlefolkeviser fra 1853, med fyldige 
og sammenlignende kommentarer. Dertil knytter sig 
hans mere folkelige Gamle danske minder ifolkemunde 1-3. 
De var begge kildeværker, som Tang Kristensen ske
lede til i sine publikationer og gerne citerede. Grundt
vig oversatte endvidere tidligt engelske og skotske 
folkeviser, udgav gamle tekster som Den ældre ædda, og 
udarbejdede både en dansk håndordbog og en ord
bog over færøsk sprog. Hans væsentligste videnska
belige bidrag lå i kommentarerne til den store folkevi
seudgave samt i hele hans romantiske konstruktion 
om kontinuiteten i minderne og deres repræsentation 
som nationalt, eller i det mindste nordisk kulturgods.

Olrik fortsatte folkeviseudgaven og interesserede 
sig desuden for tidlig mytologi og heltedigtningen i 
vikingetid og middelalder. I sin disputats forsøgte 
han tillige at udsondre sagatraditionen fra sagnover
leveringen hos Saxo og publicerede resultaterne i 
vidtfavnende monografiske fremstillinger og i pole
mikker, anmeldelser og artikler, blandt andet i Danske 
Studier. Foruden den store folkeviseudgivelse, hvor 
han i videre omfang end Grundtvig forsøgte at rekon
struere overleveringshistorier af hver enkelt vise, var 
hans større videnskabelige arbejder nok de uafslutte
de værker om de såkaldte episke love for fortælletra
dition og Nordens gudeverden, begge arbejder afrundet 
og udgivet af eleven Ellekilde. Den mærkværdige 
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bog, Nogle grundsætningerfor sagnforskningen (1921), står - 
hvad angår titel og opbygning - i gæld til Kr. Erslevs 
Grundsætninger for historisk kildekritik fra 1892, men place
rer sig på flere områder i en modsat position. Olrik 
ville udlede konstanter i narrationens motivtræk (fx 
ond/god, de tre valg, yngst og klogest) ved at formu
lere en folkedigtningens formlære i bredeste forstand. 
Disse tanker lå ydermere til grund for arbejdet med 
Nordens gudeverden, hvor sidste bind først kom over 30 
år efter Olriks død. Fremstillingen er sandsynligvis 
det sidste større arbejde i den faglige mindetradition, 
hvor oldtids-, middelalder- og renæssancestof supple
res med 1800-tals folkloreoptegnelser, og hvor forfat
terne redegør for fortidens mytologi gennem træk fra 
senere tids sagn og trosforestillinger - ligesom hos J. 
Grimm. Olrik kan ingenlunde gøres ansvarlig for El
lekildes afslutning af værket. På den anden side er det 
sandsynligt, at Ellekilde stort set realiserede projektet 
ud fra de retningslinjer, som var lagt før Olriks død.

Både Grundtvig og Olrik var kundskabsrige pro
fessorer og også klart mere lærde end Tang Kristen
sen. De havde kendskab til adskillige sider af tidens 
sprog- og kulturforskning og var internationalt aner
kendte.9 Overordnet set var det dog næppe de kul
turteoretiske resultater, som gav dem et eftermæle, 
men derimod deres mere kildenære og særligt fagor
ganisatoriske indsatser. Grundtvig gjorde adskillige 
vigtige iagttagelser i viseforskningen. Ikke mange af 
hans videnskabelige konklusioner, endsige hans ab
strakt poetiske jW/hopfattclsc, har dog overlevet, og 
hans argumenter angående særligt visernes datering 
har sjældent været holdbare. Grüner-Nielsen hævde
de senere, at man gør bedst i at lægge omkring 200 år 
til alle Grundtvigs omtrentlige aldersangivelser. Det 
vil sige, at faktisk alle viserne er væsentligt yngre, end 
Grundtvig gjorde dem til.10 Olriks studier over det 
ældre åndsliv virker fra en moderne historieopfattelse 
spekulative, og hans folkloristiske grundsynspunkter 

9. Jf. Giuseppe Cocchiara: The History ofFolklore in Europe 
[1952]. Philadelphia 1981, s. 272,333.
10. H. Grüner-Nielsen: »Den danske folkevise.« I: Johs.
Brøndum-Nielsen m.fl. (red.): Nordisk kultur: Folkeviser,folkesagn 
ogfolkeeventyr. Kbh. 1931, s. 17.

var allerede i hans egen tid noget bedagede, hvis man 
sammenligner hans emnevalg og faglitterære oriente
ring med Feilberg, som endda var en generation æl
dre. Tilsyneladende var han spændt ud i en vanskelig 
position mellem poetisk-romantiske forestillinger og 
tidens positivisme, og kun hans populære arbejder 
læses i dag.

I en retrospektiv vurdering vil det af forståelige 
grunde altid være de mere empirisk funderede arbej
der, der vil overleve i forhold til de teoretiske kon
struktioner. Alligevel er det værd at erindre, hvor få af 
de videnskabelige resultater, som datidens folklore
forskere brystede sig af, der virkelig fik betydning for 
en senere tid; resultater, som forskerne forståeligt nok 
både bedømte sig selv og andre ud fra.

Tang Kristensen havde næppe filologiske forud
sætninger for at følge Grundtvigs interesse for etymo
logi, typologi og udbredelse, eller Olriks fokus på 
kronologisk overlevering og udsondring af eventuelle 
grundformer for viserne. Men hans ambition og inte
resse gik heller ikke i den retning. Generelt delte han 
Grundtvigs interesse for visernes og eventyrenes 
formvariationer; ellers lå hans engagement i selve ma
terialets karakter og dets historiske betydninger. Se
nere kom så ofte stoffets mening i almuens liv og for
skellene i geografisk variation. Ud fra disse 
forudsætninger har flere af hans publikationer nogen
lunde kunnet overleve til i dag, selv om de læses an
derledes end for 100-140 år siden. Det ville stadigvæk 
være gavnligt med flere registre til nogle af værkerne. 
Alle rimelige indvendinger til trods, har han dog et 
stof at overlevere og ofte en kundskab at videregive 
om et almuemiljø, som man sjældent kan få informa
tion om fra andre og bedre kilder.

Det er på ingen måde svært at finde ujævnhederne 
i Tang Kristensens publiceringsform. De er mere end 
tydelige. Sammenligningen af de centrale dele af de 
tre folkloristers produktion tyder dog på, at Tang Kri
stensen i sin mest faglige publicering næppe stod så 
meget tilbage for sine læremestre og kolleger, som 
overleveringen har ladet forstå. Men vægten i hans 
interesser lå et sted, som kollegerne ikke regnede for 
så videnskabeligt som deres eget fokus. Tang Kristen
sens nonchalance over for det editionstekniske appa
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rat generede de mere systematiske kritikere så meget, 
at det tilsyneladende kom til at skygge for det positive 
i hans virke.

Kritik i praksis

Som nævnt var kriterierne for humanistisk faglighed 
ikke alene andre, end de blev efter midten af 1900-tal- 
let. Også indholdet af det lille ord »kritisk« ser ud til 
at have forskudt sig. Når Tang Kristensen meget for
ståeligt blev beskyldt for at være flygtig og ukritisk i 
en del af sit arbejde, er det vigtigt at vide, hvad præcis 
udtrykkene dækkede. Nogle videnskabsfolks arbejds
måder og arbejder blev faktisk ikke i samtiden anset 
for at være fagligt ukritiske, hvad senere generationer 
af kulturforskere vil undre sig over, og Tang Kristen
sen var på andre felter uhyre nøjeregnende, hvad hans 
1800-tals kolleger tilsyneladende langtfra altid kunne 
se nogen grund til.

For den læserskare, der særligt interesserede sig 
for folklorens poetiske indhold, kunne Tang Kristen
sens kildeudgaver forekomme unødigt brede og 
mangle fokus. De mere filologfaglige kolleger kunne 
godt følge disse indvendinger, omend de havde større 
forståelse for det rigtige i at medtage flere versioner af 
viser og eventyr, også for eventuelt at kunne vise re
gionale forskelle. Men de fandt ligeledes, at Tang Kri
stensen ofte gik for vidt og sjældent sigtede stoffet 
nok, som det blev udtrykt. Olrik stod fx i 1891 uforstå
ende over for, at Tang Kristensen endda havde taget, 
hvad han kaldte for »nyere almuesange« med i sin 
Gamle viser i folkemunde.“ Henrik Ussing, som var tilbø
jelig til at holde med den gamle samler, skrev ved 
85-års-dagen så skånsomt som muligt: »Man har be
skyldt ham for at skrabe bunden for nær, at medtage 
ubetydelige eller ligegyldige ting, måske endda i flere 
gange gentagen skikkelse.«11 12 Selv efter flere parallelle 
kommentarer bed sådanne indvendinger ikke på Tang 
Kristensen. Fra samarbejdet med Grundtvig havde 

11. Jf. litteraturomtale iDania, 1891, s. 253 om bl.a. Jyske 
folkeminder. 11,1891. Ordet almuesange - og ikke viser - var i sig
selv distancerende.
12. Kronik i dagbladet Politiken, 1928.01.24.

han god føling med, at stoffet i nogle optegnelser var 
kvalitativt bedre og sjældnere end i andre. Dog var 
han af den anskuelse, at der næppe skulle skelnes så 
skarpt i udgivelserne, også fordi ens egne synspunkter 
altid var, hvad vi i dag ville kalde for situationsbe
stemte. I første omgang skulle der inkluderes meget 
stof, så kunne andre senere hen indskrænke fokus.

Lige meget, hvordan man ser på sagen, indeholder 
det sene storværk, Danskesagn, dog stærkt modsatret
tede træk. Det er først og fremmest sammenstykket af 
materiale flere steder fra: 1) Stof fra Tang Kristensens 
egne informanter, 2) optegnelser han havde fået til
sendt, 3) uddrag af præsteindberetninger fra 16- og 
1700-tallet og endelig 4) utrykte sagn afskrevet fra 
Svend Grundtvigs samling på Det Kongelige Biblio
tek. Hvad de sidstnævnte optegnelser angår, havde 
Tang Kristensen som nævnt ofte forkortet dem og 
udeladt oplysninger om, hvem de oprindeligt stam
mede fra. Ej heller skelnede han klart mellem opteg
ner og indsamler, det vil sige den person, som i sidste 
ende havde indsendt det optegnede stof til enten 
Grundtvig eller ham selv.13 Hvad angår stedsangivel
serne, må man dog tage i betragtning, at Tang Kri
stensen var skeptisk over for værdien af optegnelses
lokalisering for netop sagn: Folk kom vidt omkring, 
giftede sig med personer, der boede i andre egne og 
havde ofte deres historier fra omrejsende kvægdrivere 
og håndværkere.14

Den filologisk-historiske kritik i slutningen af 
1800-tallet havde særligt prioriteret de originale histo
riske levn (dokumenter og aktstykker) frem for de 
mere subjektive beretninger. Forskerne indsnævrede 
og sigtede i det hele taget deres kilder mere end tidli
gere. Litteraturhistorikerne gik mere moderat frem 
end historikerne, og inden for den unge folkloristik 
kunne for meget historiekritisk nidkærhed hurtigt 
udelukke det meste af det nyindsamlede traditions
materiale. Generelt betragtede mange universitetsud-

13. Jf. kritik i Hans Ellekilde: »Svend Grundtvigs sagnind
samling 1843-83.« I: samme (red.): Svend Grundtvigs Danske 
Folkesagn 1833-83. Kbh. 1946, s. 57b
14. ETK: »Folkeminders stedfæstelse«, Højskolebladet, nr. 45, 
1884, sp. 745.
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dannede forskere det så løse og tilsyneladende tilfæl
dige folklorestof med skepsis.15 Vekselvirkningen 
mellem mundtlighed og skriftlighed i fortælletraditi
on blev ofte drøftet, hvis fx anmeldere havde mistan
ke om, at en mundtligt optegnet vise havde forlæg i et 
flere hundrede år gammelt flyveblad, som endda ikke 
længere eksisterede. Det vil sige, at en mundtlig tradi
tion på et tidspunkt i 15- eller 1600-tallet var blevet 
fæstnet til skrift, for derefter at blive videre udbredt 
og fortsætte sit liv som levende folkekultur, for til 
sidst at blive optegnet og igen skriftfæstnet i nutiden.

15. Denne skepsis er i lærde kredse meget gammel, hvor en 
positiv (kristen) skriftlighed ofte er blevet sat over for en nega
tiv (hedensk) mundtlighed.
16. V. Vedel: Studier over guldalderen i dansk digtning. Kbh. 1890.

17. 1929/144 I. ETK t. Grundtvig 1870.01.11.
18. 1922715b. ETK t. Feilberg 1893.12.17.

Tang Kristensen kom flere gange ud for at optegne 
sådant stof. Nogle gange opdagede han den histori
ske sammenhæng, andre gange ikke. Han var aldrig 
glad for at få sådanne forhold påpeget, hvis han selv 
havde været uopmærksom på dem, men klarlægning 
af det historiske forløb forklarede sjældent i sig selv 
materialet og slet ikke dets mening. Det centrale for 
Tang Kristensen var, at visen havde været så vigtig for 
nogle mennesker, at de havde fundet den værd at syn
ge, lige meget om den for 300 år siden måske havde 
været trykt som skillingsvise og købt på et marked for 
et par skilling. Ofte viste det sig i øvrigt, at en sådan 
oprindeligt skriftfæstnet vise og en lignende »rent fra 
folkemunde« begge kunne leve side om side som fol- 
ketradition, for senere i 1800-tallet at blive optegnet 
nogenlunde samtidigt.

Ved siden af de mundtlige kilders eventuelle histo
riske forlæg gik den historiske kritik af Tang Kristen
sen ofte på hans manglende interesse for udførlige 
kommentarer til kildestoffet og i det hele taget for det 
i tiden moderne »videnskabelige apparat«. I de yngre 
akademikeres øjne var det i høj grad disse tekstkom
menterende henvisninger, der gjorde en skriftlig 
fremstilling videnskabelig inden for humaniora. Den 
sidste antagne disputats ved Københavns Universitet 
helt uden noter var efter sigende Valdemar Vedels.16 
Det skete i 1890 og karakteristisk nok i faget litteratur
historie. Derefter voksede mængden af noter og hen

visninger i alle discipliner. Det var hovedsagelig in
den for optegnelsespublicering, at Tang Kristensen 
fandt sine kritikere. Hans efterhånden mange histori
ske arbejder, som særligt byggede på byfoged- og 
tingbogsmateriale fra Vejle og landsarkivet i Viborg, 
blev sjældent kommenteret kritisk af hans kolleger, og 
generelt var han en god arkivarbejder.

Særligt efter Svend Grundtvigs død i 1883 blev 
Tang Kristensens indledninger og efterskrifter til Jyske 

folkeminder mindre stramme og antog karakter af per
sonlige indfald, blandet med data om informanterne, 
jævnføringsoplysninger og af og til små redegørelser 
for de feltomstændigheder, optegnelsesarbejdet var 
foregået under. Dermed kom hans kildeudgaver til 
ikke at ligne nogen andens, og det bidrog til, at de i 
omgivelsernes øjne fik et tilfældigt præg. Olrik fandt, 
at de generelt var for lidt udførlige.

Anskuer vi sagen fra den modsatte vinkel - og spørger 
til, i hvilke sammenhænge Tang Kristensen var kritisk 
på en anden måde end sine samtidige - toner et noget 
andet billede frem. Igennem korrespondancen med 
Svend Grundtvig under det tidlige feltarbejde findes 
utallige eksempler på kildekritiske meningsudvekslin
ger, og Tang Kristensen lærte hurtigt at iagttage flere 
metodiske forholdsregler i indsamlingen. Egenska
ben satte sig endda så kraftigt igennem, at han brugte 
den over for Grundtvigs egne arbejder, sandsynligvis 
ikke uden en vis fryd. Allerede efter et års bekendt
skab skrev den 27-årige lærer til professoren, at han 
havde fundet enkelte fejl i Gamle danske minder, som han 
gerne ville meddele.17 Og Tang Kristensen fortsatte 
livet ud med at være en nøjeregnende læser - særligt 
hvad angik andres arbejder. Også over for tidsskriftet 
Dania, kunne Tang Kristensen påpege, at »dér øves 
ingen kritik«, når han fx i 1893 opdagede, at redaktio
nen ikke havde tilstrækkelig folkloristisk kundskab til 
at gennemskue en forfatters i hans øjne for overfladi
ske eksempler.18

Da Tang Kristensen en dag i 1890’erne sad med 
eventyrafskrift af nr. 296, »Drømmen«, foran sig, som 
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han havde optegnet tilbage i 1873, stod det klart for 
ham, at historien næppe var fuldstændig. Neden un
der renskriften noterede han: »Ved sammenligning 
med nr. 408 kan der dog nok sættes noget ind, der 
tilnærmelsesvis kan passe. Dog er de to historier me
get forskellige, og uden videre at låne et træk herfra 
kan ikke gå an.«19 At rekonstruere kendte historier i 
mundtlig fortælletradition gennem komparation har 
altid været almindeligt, både analytisk og redaktio
nelt. Selv om Tang Kristensen selv brugte metoden, 
var han opmærksom på, at denne form for edition 
også kunne være problematisk. Eksemplet tyder på, 
at han i dette tilfælde mente, at de to eventyrformer 
var for forskellige til, at forsøget var forsvarligt.

20. H. Grüner-Nielsen & Hjalmar Thuren: Farøskemelodiertil 
danske kampeviser. Kbh. 1923.; 1929/152 I. ETK t. Grüner-Niel
sen 1923.05.26. ETK mente i det hele taget, at mange 
folklorister kunne lære meget ved at lytte sig mere ind på den 
tradition, som de studerede. Hvad den konkrete uenighed 
præcis gik ud på, er uafklaret.
21. Danske Studier, 1907 (omslag); 1917/126 IL Feilberg t. Olrik
1909.01.27; jf. 1917/122. Olrik t. Feilberg igog.08.02.

Tang Kristensen kom i den sidste halvdel af sit liv 
til den konklusion, at flere universitetsuddannede 
folklorister ofte var »for lærde«, som han kaldte det. 
Det betød næppe, at de vidste for meget, men at de i 
hans øjne var for »teoretisk« fabulerende og til gen
gæld ofte manglede indsigt i stoffet og den kultur, det 
repræsenterede. Da den langt yngre forsker, Grüner- 
Nielsen, i 1923 publicerede Hjalmar Thurens færøske 
folkemelodier, så udgiveren hele tiden påvirkninger 
flere steder fra i stoffet. Da han primært tænkte i op
rindelse, søgte han at udskille de sikre færøske træk 
fra fx norske og danske lån, og det satte Tang Kristen
sens kritiske sans på en hård prøve. Den 80-årige folk
lorist skrev til Grüner-Nielsen, at

De er i det hele meget kritisk, snart alt for meget. De 
taler om [kulturjlån ..., men selvfølgelig har traditio
nen nogle stående emner, der aldeles ikke må betegnes 
som lån. Den, der er fortrolig med folkelig udtryksmå
de, ved meget godt, at sådant ikke kan betragtes som 
lån, og jeg kan blive gal i hovedet, når jeg læser om el
ler hører tale om lån.

Tang Kristensen var ikke voldsomt interesseret i de 
ældre teorier om kontinuitet gennem fx det german
ske stammefællesskab, og siden Grundtvigs tid kend
te han udmærket til antagelserne om kulturpåvirknin
ger over selv lange afstande. Men han advarede imod

ig. 1929/41. Eventyr, renskrifter. Kapsel 4 nr. 296: Drømmen. 
Jyske folkeminder 12,1895, s. 186.

at overdrive perspektivet. Erfaringen viste, at traditio
nen i mange tilfælde selv var disponeret for, eller i sin 
praksis selv genererede visse formudtryk, som ikke 
straks skulle opfattes som lån udefra.20

Tang Kristensen var ofte nysgerrig efter at vide, 
hvad der skete i de københavnske folkloristkredse, og 
han havde gerne en kommentar til de fleste initiativer. 
11907 havde hovedmændene bag Dansk Folkeminde
samling udskrevet en konkurrence om »Åndelig og 
legemlig karakteristik af en dansk egns eller landsdels 
befolkning«, for at markere fagfeltet. I mangel af op
lagt kvalificerede besvarelser besluttede bedømmel
sesudvalget, bestående af Olrik, Marius Kristensen 
og Feilberg, at tildele Thorkild Gravlund prisen på 
100 kroner for én af de to små folkelivsskildringer, 
som han havde indsendt. Udvalgets medlemmer satte 
generelt Gravlund højt på grund af hans kærlighed til 
gammel dansk kultur og hans i samtiden anerkendte 
fornemmelse for folkepsykologiske karakterstudier. I 
dette tilfælde fandt man dog besvarelsen noget løs, og 
privat kaldte Feilberg den både for journalistisk og 
overfladisk.21 * Institutionen og fagområdet ville dog 
miste prestige ved ikke at kunne udpege en konkur
rencevinder, og så blev det Gravlund. Alle involvere
de personer kendte for øvrigt hinanden, og Olrik 
kunne desuden holdningsmæssigt lide Gravlund. Da 
Tang Kristensen i Danske Studier 1909 stiftede bekendt
skab med besvarelsen, var han skuffet over udvalgets 
slaphed. Han havde aldrig kunnet følge kollegernes 
anerkendelse af Gravlunds præstationer, hvor forfat
teren ud fra et tilfældigt materiale og gennem sin per
sonlige fornemmelse fremstillede et gammeltliv, som 
næppe havde eksisteret, og præsenterede det i et 
malmtungt, delvist selvlavet sprog. I et brev til Poul 
Bjerge på Askov skrev Tang Kristensen: »Havde jeg 
været med i det bedømmelsesudvalg, så havde jeg til

170



SCI.DAN.H. 4 • I KRITIK I PRAKSIS

kendt ham io øre i præmie for udlagt papir, i stedet 
for ioo kroner, da den [i.e. afhandlingen] efter min 
mening straks burde have vandret i papirkurven.«22 
Ud fra Tang Kristensens synspunkt besad Gravlund 
ingen faglig jordforbindelse, og derfor lagde bedøm
melsesudvalget og institutionen navn til noget, som 
ikke var seriøst.

23. MO, 3,1925, s. 61.
24. Jf. B. Holbek: »To optegnere og én meddeler«, Folkemin
der. 14,1969.
25. Dette forhold omtales mht. til viser i Jens Henrik Koudal: 
»Evald Tang Kristensen som folkeviseindsamler og udgiver«, 
Musikogforskning. 9,1983-1884, s. 102.

I forholdet til Feilberg blev Tang Kristensen efter 
adskillige års venskab stadig mere kritisk. Holdnin
gen bundede i en skepsis over for Feilbergs brug af 
Tang Kristensens notater og optegnelser, såvel som i 
en reel uenighed om de materialekrav, man burde 
stille til samtidige folkelivsskildringer. Tang Kristen
sen foretrak et korpus af primære og helst selvindsam
lede optegnelser, hvorimod den ældre skrivebordsfor
sker, Feilberg, anvendte stort set alt, hvad han kunne 
få fat i, for derefter at skrive eksemplerne sammen i én 
bred fremstilling. Tang Kristensen syntes, at Feilberg 
byggede på et for vilkårligt og for lidt dækkende ma
teriale, som gjorde hans skildringer for generelle og 
uigennemskuelige. Særligt fandt han for mange laku
ner i næsten hvert eneste hefte af Feilbergs store jyske 
ordbog. Feilberg blev hyppigt konfronteret med Tang 
Kristensens undren over manglerne og følte efterhån
den indvendingerne som en form for forfølgelse, hvad 
de nok også var, omend ubevidst.

Forskelligheden i de to mænds faglige praksis af
spejlede sig i en pudsig episode: Tang Kristensen var 
i 1880’erne på besøg hos Feilberg i Darum præste
gård, og som altid havde indsamleren sine notesbøger 
med sig. Under besøget fandt han ud af, at Feilbergs 
datter havde noget interessant at fortælle, så han in
terviewede hende. Under et af Feilbergs fravær i em
beds medfør fandt Tang Kristensen tillige ud af, at 
karlen i præstegården, Morten, lå inde med interes
sant stof, som var af et omfang, så han måtte have 
Morten over i konfirmandstuen for at få det ordent

22.1929/152 I. ETK t. Bjerge 1909.12.28. Gravlund var 
eksponent for den på det tidspunkt anerkendte folkepsyko
logi, og hans indsats var led i den i nogle kredse herskende 
civilisationskritik, hvor alt gammelt og oprindeligt (nationalt) 
blev dyrket. Som fri forfatter blev han i mange år understøttet 
økonomisk af skibsreder A.P. Møller. Litteraturprofessor Vilh. 
Andersen støttede ham fagligt/litterært. 

ligt nedskrevet. Anskuet ud fra Feilbergs hyppige sø
gen efter trykte beretninger og efter folk, som kunne 
låne ham optegnelser, er det tankevækkende, at han 
ikke havde udspurgt sin egen præstegårdskarl, som 
Tang Kristensen typisk nok tilfældigt kom i snak med 
under sit besøg hos hans husbond.23

De umiddelbare optegnelser var Tang Kristensens 
særlige fagområde, og lige meget, hvad forskerne ef
ter i960 har indvendt, kunne ingen i samtiden matche 
ham i felten. Den tidligere omtalte sammenligning af 
Tang Kristensen og Olrik, der i 1888 optegnede den 
samme fortællers beretning, afspejler udmærket for
skellen. Trods store paralleller er der principiel for
skel på de to optegnelser, der begge i dag befinder sig 
i Folkemindesamlingens arkiv. Hos Tang Kristensen 
er originaloptegnelsen nedfældet samtidig med for
tællingen, hvorimod Olriks optegnelse som nævnt er 
en renskrift af hans noter, hvor han senere - redeligt 
nok i firkantet parentes - efter erindringen har udfyldt 
hullerne i historien.24 Originaloptegnelsen er kasse
ret. Kritisk set er dette ikke betryggende og forlener 
Tang Kristensens optegnelse med en anden værdi.

I den forbindelse er det nødvendigt at tage et sær
ligt forhold i betragtning: Hvad angår kilder, skabt 
gennem interview eller optegnelse af en fortælling, 
kan andenhåndskilden i form af renskriften af første
håndsoptegnelsen godt være den mest informative.25 
Det sker, når intervieweren/optegneren selv i renskrif
ten har udskrevet eventuelle forkortelser eller særligt 
tilføjet momenter, som vedkommende i skyndingen 
ikke havde tid til at få nedskrevet på stedet, men som 
ret sikkert lader sig genkalde under den fornyede gen
nemgang, kort efter interviewsituationen. I Tang Kri
stensens renskrifter ses hans forkortelser altid skrevet 
ud, og nogle gange forekommer tilføjelser. Til forskel 
fra Olrik gemte han dog altid alle sine optegnelser. En 
senere tid kan derfor sammenligne de efterfølgende
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renskrifter og trykte udgaver med den stadig eksiste
rende førstehåndskilde.

Selv om Tang Kristensen i sin tidligste samlertid 
ikke altid lagde fornøden vægt på optegnelsernes pro
veniens, blev han generelt mere nøjeregnende med at 
anføre informanternes navne, bosted, civilstand og 
erhverv. Da gårdejer Anders Christensen i 1908 udgav 
sin lille bog, Fynske bønders liv, ærgrede det Tang Kri
stensen, at forfatteren ikke havde angivet kilderne og 
den geografiske herkomst for de beretninger, han - 
foruden sig selv - byggede på, sandsynligvis fordi 
Tang Kristensen fandt gårdmandens publikation in
teressant. Under én af sine ture til Fyn opsøgte han 
derfor Christensen og interviewede sig frem til de 
manglende proveniensoplysninger og noterede dem 
på et stykke papir med sideangivelse for, hvor i bogen 
bemærkningerne hørte til. Papiret lagde han ind i 
skriftet, og dér forblev det i hans bogsamling hele li
vet.26 Tang Kristensen kompletterede på den måde 
den beskedne bog og gjorde den fagligt mere nyttig, 
såfremt han skulle få brug for den.

26. MO, 4,1927, s. 265, 217. Sammen med senere udgaver 
befinder eksemplaret sig i dag i DFS’s bibliotek, top. nr. 896.

27. MO, 3,1926, s. 400; MO, 4,1928, s. 437.
28. 1915/2C. ETK t. Bågø. 1886.01.07.

De forskellige eksempler afspejler Tang Kristensens 
form for faglig kritik, som interessant nok strakte sig 
fra klassisk kildekritik, over faglig vurderingsevne med 
hensyn til analyse og fremstilling, til indhentning og 
behandling af feltoptegnelser. Besynderligt nok und
gik hans samtidige kolleger at bemærke, at han et langt 
stykke ad vejen anerkendte hævdvundne metodiske 
standarder, skønt han næppe i alle tilfælde levede helt 
op til dem. Og med hensyn til vurderingen af faglig 
fremstilling var han på nogle områder mere kritisk end 
sine kolleger. Hvad feltoptegnelser angik, havde han 
højere standarder, end hvad der dengang var almin
deligt. Endnu manglede feltmetodikken anerkendelse 
inden for det faglige hierarki, og sandsynligvis derfor 
blev den ikke inddraget i den almene karakteristik af 
Tang Kristensens metodiske kvalifikationer.

En sammenfattende vurdering er vanskelig, for 
Tang Kristensen var sjældent entydig, hvad angår vi
denskabelig akkuratesse. I mange af sine egne kilde
udgaver anvendte han ofte besynderlige editionskri

terier, han var generelt for hastig, og formen for hans 
kommentarer kunne variere fra bind til bind. Samti
dig levede han på andre områder op til normerne og 
kunne endda være velovervejet og faglig kritisk på en 
måde, som man i dag vil være mere enig i, end hvad 
hans samtid var. Og i felten var han den eneste, der 
kunne mestre en senere tids standarder. Den entydigt 
negative vurdering af Tang Kristensens kritiske evner 
er derfor næppe rigtig.

På baggrund af de akademiske omgivelsers opfattelse 
af Tang Kristensen som samler og ikke videnskabs
mand ville det være interessant at vide, hvordan han 
selv så på sin virksomhed. Flere gange nævner han, at 
samlergerningen var afgørende vigtig, fordi det gamle 
traditionsstof forsvandt dag for dag, og fordi mange 
fremstillinger byggede på et for spædt stof. Generelt 
betragtede han utvivlsomt sig selv som den store red
ningsmand. Nogle gange i sit liv reflekterede han 
mere eller mindre bevidst over sin rolle i kulturforsk
ningens tjeneste, og enkelte gange tog han også det 
fine ord videnskab i sin mund.

Da Tang Kristensen som gammel og træt var ved 
at afslutte erindringerne, nævnte han, at han desværre 
ikke nåede så vidt som at udnytte stoffet til en større 
fremstilling af almuelivet. Men han så i hvert fald sit 
materiale som en ressource i den sammenlignende vi
denskabs tjeneste. Og tidligere i erindringsværket 
forestillede han sig, at han udmærket selv kunne tage 
del i de sammenlignende studier.27

I et brev til Christoffer Bågø fra 1886 gav Tang 
Kristensen en meget rosende omtale af amatørfolklo
risten og friskolelæreren Rasmus Hansen fra Vejstrup 
ved Svendborg. Han havde skrevet et værk, som for
tjente udgivelse, da det i Tang Kristensens øjne var 
en nøgle til forståelse af folketro. Før denne bog kom 
et bredere publikum i hænde, »vil vort strengt viden
skabelige arbejde ikke finde den rette deltagelse hos 
folk, er jeg vis på«, sluttede han.28 Her var der næppe 
tvivl om, hvor Tang Kristensen selv mente, at han 
hørte til. Alle kvaliteter til trods, skrev Rasmus Han-
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sen på et andet plan end han selv og de øvrige udgi
vere.

Under forberedelserne til tidsskriftet Skattegraveren 
havde den senere rigsarkivar og daværende medarbej
der i Geheimearkivet, V.A. Secher, skrevet til Tang Kri
stensen angående Folkemindesamfundet. Samfundet 
skulle udgive bladet og koordinere den bredere ind
samling for at fremme befolkningens interesse for folk
loren. Secher var livet igennem kendt som en brysk 
personlighed, og i dette tilfælde skrev han blandt an
det om fagmænd versus dilettanter. Han frygtede, at 
bestyrelsen ville komme fra de sidstnævntes rækker, og 
i så fald ville bladet blive værdiløst for videnskaben. 
Tang Kristensen var som sekretær og redaktør pikeret 
over angrebet, og styrelsen bestod faktisk af ret kvalifi
cerede personer. I sit offentlige svar skrev han tilbage:

Det [er] jo et temmelig drøjt hug, De fører imod mig. 
Jeg er vistnok en dilettant i mange måder, men har dog 
nogen forstand på, hvad der er folkeminder, og hvad 
ikke, hvad der har videnskabelig interesse og hvad 
ikke. ... Jeg beder Dem nu som sagt se så mildt på os 
»dilettanter« som muligt. Jeg har ikke svaret i en stær
kere tone, end De har skrevet, og det ville have glædet 
mig særdeles, om De offentligt havde fremsat Deres 
mening om valget af styrelsen.89

29. ETK’s svar i Højskolebladet, 1884/1: »Noget om videnskabe
ligheden i Folkemindesamfundet«. Jf. 1929/137. Avisartikler 30. Jf. Marius Kristensen: »Henning Frederik Feilberg«, 

Dania, 1901, s. 131.m.m., 22.

Her var hans ærinde at forsvare det initiativ, som han 
og en håndfuld ligesindede var ved at realisere, og 
den faglige selvbevidsthed fejlede tilsyneladende ikke 
noget hos den 40-årige redaktør.

Eksemplerne tyder på, at Tang Kristensen tog or
det videnskabelig i sin mund, når situationen var til 
det, og at han, trods samlerindsatsen, betragtede sig 
selv som et fagligt, humanistisk arbejdende menneske.

H.F. Feilbergs Danskbondeliv versus
Det jyske almueliv

Tang Kristensens storværker, Det jyske almueliv og del
vist Danskesagn er blevet set som reaktioner over for 
H.F. Feilbergs Dansk bondeliv, navnlig i Vestjylland i to 

bind fra henholdsvis 1889 og 1899. Feilbergs etnogra
fisk anlagte beskrivelse af tilværelsen »i vore oldefor
ældres tid«, som der stod på titelbladet, blev meget 
rost i samtiden og kom i adskillige oplag, det sidste i 
1952. Selv om værket egentlig hurtigt blev forældet på 
grund af den stærkt forøgede empiri på området, an
vendes det fortsat som referencegrundlag. Positionen 
skyldes sandsynligvis, at Feilbergs oversigtsværk in
ternationalt var et af de første af sin art, at det aldrig i 
Danmark fik større, letlæste konkurrenter inden for 
samme tema, og at læseren til dels skal være specialist 
for at få øje på problemerne i fremstillingen. Dansk 
bondeliv hører dog næppe til Feilbergs bedste arbejder. 
Trods deres indbyrdes forskelle, er den lille lokalskil
dring, Frabeden (1863), og hans mammutværk i form 
af den jyske ordbog i fire bind (1886-1914) begge skrif
ter på et anderledes niveau. Ordbogen er tillige en 
etnografisk realencyklopædi over folketro.29 30 Des
uden vidner Bjergtagen (1910) og Sjæletro (1914) om stør
re fagfolkloristisk udblik i behandling af stoffet, alt 
set ud fra, hvad der på det tidspunkt var muligt. Alli
gevel blev det ubetinget Dansk bondelivs første bind, 
der vakte størst begejstring.

Feilberg var teolog, og virkede i sin ungdom som 
præst i Valsbøl i Sønderjylland, et da dansktalende 
men tysksindet område. Her beskrev han områdets 
historie og samtidige kulturelle liv i den tidligste dan
ske folkelivsskildring af organisk tilsnit. Senere blev 
han præst i Brørup-Lindknud og Darum. 1891 tog han 
sin afsked og levede derefter som fri forsker i Askov 
med tilknytning til højskolens nærmest alternative 
akademimiljø, hvor han var et skattet medlem. Samti
dig deltog Feilberg i et omfattende nordisk og euro
pæisk netværk af kulturforskere og havde litteratur
mæssigt kendskab til de nyeste initiativer inden for 
international folklore og antropologi. Hans faglitte
rære orientering var intet mindre end imponerende.

I Dansk bondeliv er denne inspiration dog vanskelig 
at spore, hvorimod det antikvariske perspektiv var ty
deligt, nu overført til den gamle tredje stands daglig
liv. Hensigten var at skildre livet før »den nye tids

r73



8. SAMLER ELLER FORSKER? HVAD VAR HUMANISTISK FAGLIGHED SCI.DAN.H. 4 • I

Den senere skaber af Folkemuseet og Frilandsmuseet, Bernhard Olsen, fik i 1879 opstillet to bondestuer på Kunst- og 
Industriudstillingen i København. Idéen byggede på en kulturopfattelse, hvor alle mennesker (og ikke kun de dannede) 
var i besiddelse af kultur. På stikket ses en rigt udstyret stue fra Roskildeegnen, præsenteret som et autentisk oplevelses
miljø med figurer. Det, som gjorde opstillingen anderledes, var at de forskellige effekter blev udstillet i forhold til 
hinanden, så de dannede en slags organisk helhed af historisk dagligliv. Dét interesserede også Tang Kristensen, selv om 
ingen på det tidspunkt var klar over, hvordan man kunne gøre noget tilsvarende i skriftlig form. Anmelderen i Illustreret 
Tidende skrev, at det var som at træde ind i et ’’herbarium af svundne tiders tænke- og levemåde”, og både han og andre 
iagttagere fæstnede sig ved, at møbler, bemalinger, ovn, sengelinned og dragter trods deres samtidige brug repræsente
rede forskellige historiske perioder. Denne pointe, at almuekulturen - selv i et historisk snit - bar forskellige tider i sig 
blev senere ofte glemt, da udstillingskonceptet blev anvendt af museerne rundt om i landet. (Illustreret Tidende 1879).

stærke påvirkninger«, som forfatteren formulerede 
det. Værket har en del ligheder med Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius’ berømte Wärend och Wirdarne fra 
1863-68.31 Olrik var fra starten begejstret for Feilbergs 
værk: 

31. Jf. Feilbergs første forord fra 1889 side VIII, optrykt i 
samme: Dansk bondeliv. Kbh. 1952. Feilberg nævner også i 
forordet E. Sundt i Norge for at have åbnet hans øjne for, at 
almuekulturen kan have en konstitution i sin egen ret. Direkte

påvirkning fra Sundt er ellers vanskelig at spore. Tilsynela
dende besad Feilberg kun to af Sundts bøger, hhv. om 
fantefolket (1852) og om byggeskikken (1862) i sit ellers yderst 
velforsynede bibliotek, omend han anså ham for at være »en 
stormand«, som han udtrykte det. Feilberg var generelt meget 
inspireret af britisk folkloristik og etnografi, men indflydelsen 
er svær at spore i netop denne bog. Feilberg kom sandsynlig
vis i kontakt med Sundt ved at sende ham Frabeden, hvad der 
førte til hans senere besøg. ETK hævdede, at særligt Ivar 
Aasen og Sundt stod som »store mestre« for Feilberg, jf. MO, 
2,1924, s. 408.

174



SCI.DAN.H. 4 • I H.F. FEILBERGS DANSK BONDELIV VERSUS DET JYSKE ALMUELIV

Det er jo et helt folkemuseum af genstande, træk og 
billeder fra livet derovre [i det sydvestlige Jylland], 
mangeartet og broget... Det er ikke flyttet ind i køben
havnske omgivelser, og hver ting bærer bedre vidne om 
den arbejdsomhed, nøjsomhed og hårdførhed, hvori 
den hører hjemme. Det er jo en skønne samling folke- 
skik og overtro,

skrev Olrik i sin tak for første bind i 1889. Olrik havde 
tydeligvis Bernhard Olsens folkemuseum i Køben
havn fra 1885 i tankerne, men foretrak vist Feilbergs 
skriftlige fremstilling. Han forærede tillige sin søster 
et eksemplar i julegave, og i det medfølgende digt 
fremhævede Olrik, at gennem Feilbergs bog lod det 
almindelige, danske folk sig skue for de dannede 
kredse i hovedstaden.32 Olriks glæde ved dette folke
lige kendemærke kan yderligere have forbindelse med 
Estrups samtidige provisorielove, som i høj grad blev 
set som en aristokratisk provokation mod demokrati
et. Da Feilbergs mere folkloristiske bind to udkom, 
skrev Olrik til vennen at: »Dit Bondeliv ville jeg ønske, 
jeg havde til læsning i aften. Jeg føler sådant gammelt 
venskab og taknemmelighed til 1. del, at jeg på for
hånd byder den yngre broder velkommen.« Familien 
læste højt af værket, og et halvt år senere fortalte han 
Feilberg, at han endnu engang havde genlæst et af 
sine yndlingsstykker fra bind ét om naturvilkårene på 
vestkysten.33 Der er næppe tvivl om, at kærligheden 
til værket om det svundne liv i mands minde var ud
talt, og Olrik blev aldrig træt af at gentage rosen.

32. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1889.12.16,1889.12.23.
33. Som ovenfor 1899.10.08,1899.10.14,1900.04.06.

34. N.-A. Bringéus: Carl Wilhelme. Sydow somfolklorist. Uppsala 
2006, s. 225b; C.W. v. Sydow: Vårafolkminnen. Lund 1919, s. 26; 
1917/128. M. Kristensen t. Olrik 1911.07.29; Marius Kristensen: 
»H.F. Feilberg.« I: H.F. Feilberg: Dansk bondelir[\isfo\ Kbh. 
I952-
35. Særligt i 1882 og 1883.
36. 1929/144 III. ETK t. Grundtvig 1877.10.06.

Olriks svenske kollega, den senere professor C.W. 
v. Sydow, roste gerne sin gamle mentor, Feilberg, som 
en grundig kender af almuens tankesæt og hans per
sonlige erfaringer med det levende folkeliv, et indblik, 
som mange af de øvrige akademiske kolleger ofte 
manglede. I sin meget læste bog, Vårafolkminnen, kald
te v. Sydow Dansk bondeliv for »den yppersta skildring 
av allmogens hela liv, som något folk har att uppvi- 
sa.« Også den fælles ven, Marius Kristensen, var glad 
for Feilbergs to bind. 11911 skrev han til Olrik, at næst 
efter ordbogen var Dansk Bondeliv Feilbergs største 
skriftlige bedrift, og da Marius Kristensen som ældre, 

i udgaven fra 1952, forfattede en indledning om den 
afdøde forfatter, forklarede han læserne, at som Bli
chers skildringer hvilede på barndommens kendskab 
til Viborgegnen og senere fik deres mangfoldighed 
ved kendskabet til østkysten, således også med Feil- 
berg: Hans barndoms kendskab til vesteregnen om
kring Ribe var det grundlag, hvorpå han byggede 
»sin vidtomfattende kundskab til jyderne og deres 
land, ja til hele det danske bondefolk.«34 Disse utve
tydigt positive karakteristikker stod i modsætning til 
Tang Kristensens vurdering. Hvor v. Sydow var impo
neret over Feilbergs personlige kendskab til folkeli
vet, og Marius Kristensen mente, at han havde et vidt
gående kendskab til jyske forhold, hævdede Tang 
Kristensen, at det forholdt sig nærmest omvendt.

Allerede i 1870’erne var Tang Kristensen kommet 
under vejr med Feilbergs forberedelser til dennes jy
ske ordbog, og da han selv var lidt interesseret i at 
udgive en ordbogssamling for at redegøre for jyskhe
derne i både hans trykte såvel som i det stadig upubli- 
cerede stof, fulgte han med i arbejdet. I begyndelsen 
af 1880’erne skrev Tang Kristensen selv adskillige ar
tikler til Højskolebladet om »jysk landskabsmål«, pri
mært baseret på egne notater.35 Angående Feilbergs 
metode skrev han i 1877 til Svend Grundtvig:

Jeg samler intet fra fremmede hænder, men skriver blot 
op, hvad jeg selv hører. Han [Feilberg] har efter min 
opfattelse ikke det fine øre til at opfange lydovergan
gene og har lidt vanskeligt ved at betegne tonefald osv., 
men han har jo en levende interesse og vist et godt 
kendskab til beslægtede sprog.36

Indvendingen imod Feilbergs lænestolsetnografi fort
satte over 40 år, og Tang Kristensen syntes, at det 
måtte være oplagt for enhver, at hans egne resultater 
gennem heltidsfeltarbejdet gav så meget større og sik
rere udbytte.
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I arbejdet med Fra heden havde Feilberg ved siden 
af sit kirkelige virke gennem et par år foretaget nogen 
indsamling i sit sogn. I det meste af livet nøjedes han 
dog med at benytte trykte kilder og optegnelser fra 
møder med gamle folk på vejene, i jernbanekupeer, 
på rejser og lignende. Endvidere brugte han enqueter 
i bladene, stile fra højskole- og seminarieelever på lan
det samt større og mindre materialesamlinger, som 
han erhvervede gennem optegnere eller lånte fra an
dre, hvor informanter og proveniens langtfra altid var 
kendte. Det personlige arbejde i marken lå ikke for 
ham, og det borgerlige familieliv, et sart helbred og 
senere almindelig affældighed forhindrede ham tillige 
i at kaste sig ud i større indsamlingsej ser. Feilberg 
kendte udmærket Tang Kristensens synspunkt, og 
han var ofte den første til at beklage sine egne om
stændigheder. I 1888, som 57-årig, skrev han til Kri
stensen:

Det allermeste af, hvad jeg har, er jo samlet i en lille 
[omjkreds, jeg har vanskeligt kunnet være over 10 dage 
fra hjemmet og det kun en gang om året, og nu er det 
omtrent helt forbi, og ser derfor hen til Dem som den 
der - uden at jeg misunder Dem - skal bringe høsten i 
hus, så får vi andre hjemmesiddere se at bringe, hvad 
De giver os.

Året efter fortalte Feilberg dog den lidt yngre feltfor
sker, at han var misundelig på hans frihed og gode 
kræfter i indsamlingsarbejdet. For hans eget vedkom
mende var den tid for længst forbi.37 Det var på det 
tidspunkt, hvor Dansk bondeliv udkom.

38. 1917/127. ETK t. Olrik 1g01.03.01.
39. MO, 4,1927, s. 437.

I 1901, da Tang Kristensen havde læst Olriks ro
sende anmeldelse af Dansk bondelivs anden del, skrev 
han til docenten, vel vidende at Olrik og Feilberg var 
nære venner:

Feilbergs bog, Danskbondeliv, sætter jeg ikke megen pris 
på, og De synes at sætte den meget højere. Det er da i 
hvert fald ikke et helt og rigtigt billede, han giver af 
den jyske bondes liv. Jeg har jo af og til læst i den, men 
lægger den så hen i en noget ærgerlig stemning. Når 
almuens liv skal tegnes sandt, må det være af en mand, 

der er fuldt fortrolig med den og så at sige har levet 
med i dens liv, og det har F. jo ikke, og derfor kommer 
han aldrig til at forstå denfuldtud?*

Dette var nærmest en høflig opsummering af de ind
vendinger, som han gennem årene var fremkommet 
med.

Ordene var formuleret af en folklorist, som for 
særligt Vest-, Midt- og Nordjyllands vedkommende, 
ofte landsby for landsby kendte til lokalforhold og 
som kunne skelne dialektforskelle ned gennem et en
kelt sogn. Den detailnærhed lå Feilberg fjernt, hvad 
han gerne indrømmede mand og mand imellem, men 
i værket prætenderede han at skrive om Vestjylland i 
særdeleshed og om bondelivet i almindelighed. Når 
han fik fat på en beretning fra en bestemt lokalitet, 
anførte han gerne proveniensen, og ofte var han 
bedst, når han kunne give et eksempel fra sine egne 
barneår blandt bønderbørnene i Vester Vedsted eller 
fra sit ophold i Valsbøl. Men andre gange forsøgte 
han ud fra spredte og ret anonyme kilder at indkredse 
kulturgrænser i Jylland eller generalisere ud fra en
keltbelæg, at sådan var det fx »på Fyn«. Særligt i 
bind ét blev hundredvis af eksempler skrevet ind i tek
sten, uden at forfatteren, endsige læseren, altid vidste, 
hvor og fra hvem de stammede. Disse omstændighe
der irriterede Tang Kristensen, og gang på gang hav
de han svært ved at få informationerne til at passe 
med sine egne optegnelser. Derfor gav Feilberg in
genlunde noget »helt« eller »alsidigt« billede af for
holdene og havde ud fra Tang Kristensens standarder 
for store ambitioner.38 39 I dag er det tydeligt, at Feil- 
berg ville have stået på sikrere grund, hvis han blot 
havde kaldt bogen for »Spredte træk af særligt syd
vestjysk bondeliv«.

Feilberg brugte en kompilatorisk arbejdsmetode, 
som var almindelig blandt kulturhistorikere i perio
den. Efter moderne forhold er den dog mindre til
fredsstillende, både hvad angår behandling af histo
risk eksempelstof og feltoptegnelser. Resultatet blev 
en i eftertidens øjne noget springende og udvendig
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fremstilling, som ikke kun overså store egnsmæssige 
variationer, men ydermere i sine eksempler på fx skik
ke og fester, hentede fra oplagt velstående bønder, så 
bort fra de store sociale forskelle på landet.40 * * Værket 
fik derfor tendens til at homogenisere de forhold, det 
ville skildre. Feilberg repræsenterede en begyndende 
holistisk opfattelse af kultur, som, anvendt på de hidtil 
upåagtede almindelige menneskers livsforhold, resul
terede i en konfliktløs dagliglivshistorie, uden sladder, 
nedrighed og nød, som kom til at sætte sig nostalgiske 
spor i andre folkloristiske fremstillinger, på udstillin
ger og på kulturhistoriske museer frem til i dag. Sam
me indtryk af det harmoniske liv på landet blev under
streget gennem værkets illustrationer ved Rasmus 
Christiansen og bragt i udgaverne efter 1910. Uden at 
han sandsynligvis var bevidst om det, kom Feilbergs 
to bøger til at bidrage til forestillingen om den gamle 
bondekultur (jf. forordets »den gamle tid«) som en 
nærmest tidløs tilstand i nationens historie.

40. Samme forhold ses meget karakteristisk i Henrik Ussing: 
Aaretsoglivetshøjtider. Kbh. 1925, som ETK også anmeldte ret
kritisk i pressen. Tang Kristensen roste derimod J.S. Møllers
arbejder.

Tang Kristensen bevægede sig livet igennem i 
nærmest modsat retning. Han blev mere interesseret i 
kulturel diversitet og fik et skarpere øje for landbo
samfundets hierarkisering og småkårsfolks livsvilkår, 
et tema som ellers sjældent havde bevågenhed i tidens 
historiske fremstillinger. I den sammenhæng forekom 
Feilbergs brede skildringer ham lidet kritiske, men da 
han på det tidspunkt for længst var kendt som et 
brokkehoved, tog ingen notits af hans kommentarer. 
Salgstallene viste også tydeligt, at tiden efterspurgte 
et værk som Dansk bondeliv.

Tilsyneladende ville Tang Kristensen vise omgi
velserne, at det faktisk lod sig gøre at fremlægge stof, 
som kunne fylde de lakuner, som Dansk bondeliv havde. 
Resultatet blev det langt større værk om Gamlefolksfor
tællinger om det jyske almueliv, dagligt omtalt som Det jyske 
almueliv. Tang Kristensens grundsynspunkt var, at 
Feilberg generelt havde skrevet sit værk for tidligt, det 
vil sige på et tidspunkt, hvor de fleste skribenter 
manglede fornøden viden til at klare opgaven. I bind 

efter bind af Det jyske almueliv publicerede han gennem 
sine »kulturbilleder«, som han udtrykte det, variatio
ner i træk, som hyppigt var berørt hos Feilberg. Efter 
hvert eksempel var næsten altid anført kilde eller 
hjemmelsmand samt lokalitet. Idéen var tilsyneladen
de, at her kunne offentligheden se, hvordan den slags 
skulle gøres, og når man engang havde tilstrækkelig 
dækning, kunne interesserede begynde på en egentlig 
sammenhængende fremstilling. Foreløbig fremstod 
Tang Kristensen som den strenge empiriker, der satte 
sig for at levere vederhæftig og gennemskuelig viden, 
selv om resultatet blev en lang og knastør oprems
ning.

Han inddelte værket i seks dele. Første del om
handlede næringsgrundlaget og gammel landsbyor
ganisation, den anden del bestod af overvejende 
mundtligt overleverede træk fra hoveritiden i specielt 
1700-tallet, og den næste sektion beskæftigede sig 
med husene og livet indendørs. Fjerde sektion be
skrev traditioner omkring festlige sammenkomster, 
og femte del handlede om det udendørs liv. Sidste af
deling belyste almuens tænkemåde og sjæleliv. De 
seks dele var igen opdelt i tematiske underafdelinger, 
og alle temaer blev derefter præsenteret gennem ek
sempler, i alt omkring 9500 styk. Her fandtes ingen 
sammenfatninger som i Dansk bondeliv, men byger af 
eksempler på, hvad ofte navngivne personer havde 
gjort og sagt på bestemte tidspunkter. Til gengæld 
blev det afsluttende tillægsbind forsynet med et efter
skrift og udførlige registre, så det for læseren var mu
ligt at finde rundt i værkets mængder af informanter.

Læseren overraskes ofte over placeringen af man
ge træk; dog har redigeringen alligevel sine livgiven
de momenter: Hvor kan man ellers finde oplysninger 
om, hvordan en smugkro kunne fungere under en 
snevinter, eller om hvad folk i almindelighed snakke
de om til hverdag? De fleste informationer stammede 
fra, hvad andre havde fortalt Tang Kristensen; dog 
var der tillige en del selviagttaget stof imellem, såvel 
som referater fra skriftlige kilder. Informanterne var 
langt overvejende fra almuestanden, dog fyldte lands
bylærerne også pænt. Til sidst præsenterede forfatte
ren over 30 sider små biografier over nogle af sine ho
vedmeddelere, hvad der var ganske særegent i tidens
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Dagligliv i: Som andre af tidens forskere optegnede Tang Kristensen kun om udvalgte dele af folks åndelige kultur og 
beskrev ikke deres øvrige tilværelse. Registrering af dette synlige, aktive liv blev i begyndelsen overladt til billedkunst
nerne, som til gengæld gerne dyrkede motiverne. Denne og de tre følgende illustrationer viser eksempler på almuefolks 
iøjnefaldende aktiviteter, som ikke -eller næste ikke - blev beskrevet af de tidlige folklorister og folkelivsforskere, selv om 
nogle motiver af eftertiden ville være blevet betegnet som folklore. Maleren Hans Smidths ’Glibfiskere’ i Limfjorden fra 
1915 viser et par fiskeselskaber på ålefangst. (Skive Museum).

folkloristik. Det var imidlertid informationer, som ef
tertiden har haft megen nytte af. Alt i alt var Tang Kri
stensen tilfreds med resultatet: »Det er et værk, jeg 
selv sætter megen pris på«, skrev han i 1893 til Olrik.41

43. Fx havde jeg selv som student i 1970’erne ikke råd til at 
købe et selv ekstremt laset eksemplar af værket. Først genudgi
velsen i ig8o’erne sænkede for alvor antikvariatsprisen.

Tang Kristensens demonstration over for Feilberg 
fik ingen virkning, andet end at den altid stofinteres
serede Feilberg flittigt brugte eksempler fra Det jyske 
almueliv i sidste del af sin egen Danskbondeliv. Han hav
de med forventning set frem til, at hefterne skulle be
gynde at udkomme.42 Først efter Tang Kristensens

41. 1917/127. ETK t. Olrik 1893.02.23.
42.1929/146. Feilberg t. ETK 1891.08.20. Feilberg gav 
forventningsfuldt udtryk for, at hvis nogen kunne skrive den 
bog, måtte det være ETK.

død kom værket til at fremstå i et klarere lys og kom 
for mange til at indtage førstepladsen i hans forfat
terskab. Hvis man skal dømme efter værkets antikva
riske prissættelse i 1970’erne, hvor efterspørgslen på 
historisk-topografisk litteratur var på sit højeste, hørte 
det til Tang Kristensens allerdyreste bøger. Det kan 
der være flere grunde til, herunder interessen fra den 
voksende skare af sommerhusejere. Alligevel er det 
interessant, at et værk, som grundlæggende mest eg
nede sig for specialister, har opnået en sådan opmærk
somhed i eftertiden.43 Det kan tillige have forbindelse
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Dagligliv 2: Vester Brønderslev var et af de kendte nordjyske landmarkeder. Markeder var samlingssteder for både 
handel, nyhedsformidling, personlige terminsbetalinger, svir og underholdning og opviste ofte karakteristiske træk af 
landbosamfundenes samværsformer. Tegneren har i 1863 fanget en stille scene, hvor en pige prøver træsko, og faren ser 
til. De to mænd bærer stadig langt hår, som ellers på den tid var stærkt på retur. (Efter tegning af Vilhelm Rosenstand i 
Illustreret Tidende 1863).

med, at det trods alt er dér, læserne finder mest præcis 
information om emner fra et historisk dagligliv, som 
det generelt er vanskeligt at få belyst.

T79

Selv om Det jyske almueliv kun er brugt sparsomt i 
fagkredse, rummer det et væld af viden, og netop for
di forfatteren selv undlod at generalisere, byder infor
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mationerne sig umiddelbart til for nutidens forskere. 
Som samlet fremstilling var og er værket dog tung og 
hyppigt ensformig læsning. Det er en gigantisk mo
saik af som regel transparent information, overvejen
de samlet af en mand, som vidste meget om de miljø
er, som stoffet stammede fra, men præsenteret på en 
knortet facon og uden brug af illustrationer. Til trods 
for den noget løse komposition var den episke frem
stilling i Dansk bondeliv langt mere publikumsvenlig, 
uanset at forfatteren foregav en intimitet med miljø
erne, som næppe altid var til stede, og at eksemplerne 
overvejende byggede på anden og tredje hånds infor
mation. Kundskaben i begge værker fremtræder såle
des flimrende, dog ud fra forskellige forudsætninger.

Karakteristik af Tang Kristensens artikler 
og dagbladsindlæg

Ét er karakteren af Tang Kristensens større værker, no
get andet hans mange artikler og småstykker i dagbla
de, magasiner og almanakker. De kom langtfra i en 
jævn strøm; dog havde han i mange år et bidrag i et 
blad eller en avis cirka en gang om måneden. Ingen 
enkeltperson har sandsynligvis gennemlæst hele mate
rialet. En gennemgang af alle større bidrag giver dog 
tydelige nuancer i det almene billede. En del af artik
lerne er skrevet for honorarets skyld og mange indlæg 
desuden for at tage del i den almene debat om fx kir
keudsmykning og aktuel litteratur. Dertil kommer en 
del anmeldelser af særligt historiske bøger. Forståeligt 
nok er de folkloristiske og historiske skildringer de 
hyppigste og tillige dem, der i nærværende sammen
hæng må være af størst interesse. Nogle gange greb 
han til at præsentere et optegnet sagn for læserne, eller 
han gengav og kommenterede et gammelt lokalt akt
stykke, som han havde fundet på et godsarkiv, i Det 
Kongelige Bibliotek eller på Rigsarkivet i København.

Da Tang Kristensen i den almindelige vurdering 
er blevet beskyldt for næsten at være ude af stand til 
at sætte en alment læselig og argumentationsmæssig 
korrekt tekst sammen, har jeg udvalgt nogle artikelek
sempler, som bygger på hans egen fremstillende be
handling af stof. Jeg skal præsentere fem eksempler 
fra årene mellem 1876 og 1900.

I den lille ioo-års-jubilæumsbog for Tang Kristen
sens fødsel, som hans yngste søn publicerede i 1943, 
medtog sønnen en lille artikel »Om vor folkedigt
nings dannende indflydelse«, der oprindelig var trykt 
i Danskfolketidende 1876, udgivet af Sofus Høgsbro.44 
Tang Kristensen introducerede sig som stående i fol
keoplysningens tjeneste, og hans ærinde var at vise, 
hvad folkepoesi var for noget. Pointen var, at denne 
kundskab havde haft en dannende indflydelse på de 
vestjyder - hvoraf mange i hans øjne var begavede 
mennesker - som han færdedes iblandt; selv om han 
vidste, at ordet dannelse i almindelighed ikke blev 
brugt i den forbindelse. Dog gennemfører han sit ræ
sonnement og skriver uden at ryste på hånden om 
baggrunden for den folkebevidsthed og bondestolt- 
hed, som han havde fundet. Det skete på et tidspunkt, 
hvor det etablerede Danmark med alle midler forsøg
te at bygge den gamle bondestand om til moderne 
mennesker. Artiklen er letflydende, omend den me
ningsmæssigt krævede en del af bladets læsere. Det er 
på ingen måde muligt at se, at den er skrevet af en 33- 
årig landsbylærer og ikke af en københavnsk folklo
rist fra universitetet, men forfatteren havde også på 
det tidspunkt sine første to bøger bag sig.

44.1 Johs. ETK (red.): EvaldTangKristensen 1843-1343. Kbh. 
1943, s. 7ff.

Tang Kristensen gæstede hyppigt København, en
ten i forbindelse med sine kurser, eller som besøgende 
på videnskabelige biblioteker og arkiver. I den forbin
delse havde han lejlighed til at se sig om i hovedsta
den. I sommeren 1879 sendte han et par større repor
tager til Viborg Stiftstidende om, hvad han fandt 
interessant. Den ene er en beretning om hans iagtta
gelser som tilskuer i den meget joviale politiret, hvor 
han oplevede »det simplere københavnske folkelivs 
udskejelser«, som han formulerede det. Tang Kristen
sen havde øje for de barokke sammenstød i holdnin
ger mellem fx en hyrekusk eller en gadesælgerske og 
dommeren og sagførerne i politiretten, når skyld og 
bødeforlæg skulle accepteres. Her iagttog han for
skelle i normverdener, hvor folk stillede sig bevidst 
uforstående an over for øvrigheden og spillede på si
tuationernes ofte humoristiske momenter. På den 
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måde fik han formidlet sjældent nedfældet etnografi 
fra København til læserne i Viborg og omegn.

En anden gang rapporterede han fra den store 
kunst- og industriudstilling, også i 1879. De store ma
lerier af medlemmer af gamle adelsslægter, som var 
indlånt fra mange steder, optog ham. Særligt bemær
kede Tang Kristensen dog opstillingerne af et par al
muestuer med husgeråd og legemsstore figurer i æl
dre klædedragter. Han noterede tillige udstillingens 
geografiske skævhed, da kun den sjællandske bonde 
og den (nederlandsk prægede) amagerbonde kunne 
ses, hvorimod jyden manglede. Tang Kristensen lag
de mærke til, hvor optagede de besøgende var af de 
livagtige opstillinger, som på det tidspunkt var noget 
nyt. Den kommende museumsdirektør, Bernhard Ol
sen, havde i Danmark præsenteret det senere så popu
lære interiørprincip i kulturhistoriske udstillinger; en 
kommunikationsform, som hidtil kun havde været 
brugt af museumsmanden Artur Hazelius i Stock
holm og i den hollandske opstilling på verdensudstil
lingen i Paris 1878, hvor Olsen året før havde fået 
idéen. Tang Kristensen var klar over, at publikum her 
stod over for en unik form for rekonstrueret etnografi 
med stor virkning. Han skrev, at disse opstillinger 
burde danne grundlag for et egentligt museum, og at 
de måtte suppleres, så alle landets egne kunne repræ
senteres.45 I sine dagbladsreferater nøjedes Tang Kri
stensen sjældent med blot at beskrive det sete, som de 
fleste journalister gjorde, men afsluttede gerne ind
læggene med nogle personlige vurderinger. Han hav
de tydeligvis øje for anderledes temaer, og formen var 
både koncentreret og letflydende.

45. ETK: »Breve fra Kjøbenhavn«, ViborgStiftstidende, 
1879.09.15 (udklip i 1929/137: Avisartikler mm., 1). Se stik af 
udstillingens Hedebostue i begyndelsen af kap. 8.

46. ETK: »Om hovedløse spøgelser«, Randers Dagblad, nr. 107, 
1893.05.10; H.F. Feilberg: »Warum gehen Spukgeister kopflos 
um?«, Am Ur-Quell, 4.1,1893, s. 6ff.; 4.2,1893 s. 39IT; 1929/146 
Feilberg t. ETK 1893.04.13, hvor Feilberg også spurgte, om 
ETK kendte svaret. Emnet igen berørt i 1894.03.13.

11893 havde han en større artikel i Randers Dagblad, 
»Om hovedløse spøgelser«, et bidrag, som i dag 
sandsynligvis ville blive publiceret i et fagtidsskrift, 
men nok i en mere udbygget skikkelse. I datiden var 
det ret almindeligt blandt forskere at drøfte faglige 
uenigheder i pressen, og Tang Kristensen brugte flere 
gange aviserne til formålet. Prioriteringen havde 
yderligere forbindelse med, at han ikke havde lyst til 

at skrive i de fagtidsskrifter, som fandtes, hvis de hav
de trykt kritiske anmeldelser af hans bøger, og af na
tionale grunde var han sjældent glad for, at danskere 
publicerede i Tyskland. Anledningen til, at Tang Kri
stensen greb pennen, var, at han i det tyske etnologi
tidsskrift Am Ur-Quell havde læst en notits af sin be
kendt Feilberg, om, hvorfor spøgelser i overleve
ringerne fremstod som hovedløse. Feilberg havde 
sendt ham et særtryk af sin forespørgsel i tidsskriftet, 
og Feilberg fandt selv spørgsmålet gådefuldt.46 Tang 
Kristensen indleder sin artikel med kort at referere tre 
almene teorier på området, hvoraf Feilberg selv havde 
omtalt de to. Én havde baggrund i, at sjælen og livet 
tidligere ansås for at have sæde i hovedet, en anden 
kredsede om, at forfædrenes begravelsesmåder nogle 
steder viste, at visse legemsdele skulle skilles fra krop
pen og brændes, og den tredje gik ud på, at det ho
vedløse viste tilbage til hedenske offerskikke. Selv om 
Feilberg mente, at ofring i oldtiden var foregået ved 
hængning og ikke ved halshugning, kunne Tang Kri
stensen med visse forbehold bedst følge den sidste 
teori. Grunden til at han skrev, var dog tydeligvis, at 
han ikke fandt den præsenterede argumentation i teo
rierne tilstrækkelig.

Først og fremmest hævder Tang Kristensen, at de 
hovedløse mennesker forståelsesmæssigt burde an
skues i sammenhæng med hovedløse dyr, de såkaldte 
varselsdyr, hvad Feilberg også var opmærksom på. I 
meget kort form opregner han over tyve eksempler på 
hovedløse heste, hunde, svin og køer, de fleste fra jysk 
sagnmateriale. Dernæst går han over til at beskrive 
den folkelige opfattelse, at den person, som skal dø i 
det nye år, kan ses hovedløs ved aftensbordet nytårs
aften, hvad pegede på hovedet som livets sæde. Men 
det måtte iagttages, at særlig den hovedløse hest i 
mange af eksemplerne spillede en anden rolle end 
som dødsvarsel, da heste mere optrådte som besyn
derlige natursindbilleder, som menneskene nogle
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Dagligliv 3: Syge folk kunne stadig omkring 1890 våge sankthansnat ved Helenegraven i Tibirke i Nordsjælland, fordi 
det ifølge ældre, katolsk/hedensk overlevering kunne bringe helbredelse. Tang Kristensen samlede gerne folks beretnin
ger om tro i forbindelse med helligkilder og grave, men beskrev ikke de stadig eksisterende aktiviteter i form af besøg 
samt den årlige nattevågen og marked ved fx Helenes kilde. (Maleri af Georg Achen o. 1890. Roskilde Museum).

gange kunne komme tæt på uden at lide skade. Selv 
om disse dyr heller ikke havde noget hoved, kom 
Tang Kristensen frem til det standpunkt, at direkte 
parallelisering til hovedløse menneskespøgelser næp
pe var tilrådelig.

Derpå gik han tilbage til menneskesagnene. Her 
fandt han, at der eksisterede mange flere spøgelser 
med end uden hoved, og denne konstatering blev 
holdt op mod de første to teorier. Igen sammenligne
de han godt tyve eksempler på hovedløse menneske
spøgelser og mente, at de kunne pege hen på helt ud
døde forestillinger om ofringer. Den væsentligste 
konklusion er, at sagnene om de hovedløse ved nøjere 
iagttagelse skilte sig ud i flere grupper, som burde for
klares på hver deres måde. Både hovedløse menne
sker og dyr kunne optræde som dødsvarsler, som na
tursagn og i spøgelsessagn.

Synspunkterne er karakteristiske for Tang Kristen
sen. Han undlod enhver reference til eksempler fra 

fremmed litteratur, som han ikke var hjemme i, men 
inddrog straks et langt større eksempelmateriale i ste
det for at spekulere videre over få og enkle antagelser. 
Og hans eksempler var som altid geografisk tættere 
og mere sammenlignelige end kollegernes empiri. På 
den baggrund kom han frem til, at variationen var 
større end først antaget, og at fænomenet forklarings
mæssigt var mere komplekst, end de tre teorier lod 
ane. Artiklen er kompakt, og den er argumentations
mæssigt strammere end det meste af, hvad Tang Kri
stensen har skrevet. For at hans forklaringer skal fol
des helt ud, kræver emnet dog mere plads. På trods af, 
at koblingen til tidligere offerskikke er noget ugen
nemskuelig, fremstår artiklen i sin grundstruktur ek
semplarisk, når man sammenligner med de ofte noget 
luftige og materialemæssigt spredte fremstillinger, 
som kunne læses i tiden. På den måde afgav han sit 
svar på Feilbergs undren, tilsyneladende uden at skri
ve det i et brev til sin gamle bekendt. Først syv måne-
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Dagligliv 4: Blus eller bål valborgsaften, pinseaften eller til sankthans er skikke, som har samlet mange deltagere. Navnet 
sankthans hentyder til den kristne overbygning på en hedensk sommersolhvervsfest, og på denne aften regnedes de 
magiske kræfter for at være særligt virksomme. På stikket fra 1862 blusser unge mennesker i Tystrup syd for Sorø med 
halmknipper på humlestænger. En sådan blusning kan også stamme fra den katolske tradition for at lyse frugtbarhed 
over markerne. Senere havnede halmen i et fælles bål, og folk underholdt sig med sang og råb. (Efter tegning af S. 
Simonsen i IllustreretTidende 1862).

der senere fremsendte han et eksemplar af avisartik
len.47

47. ig2g/i5b ETK t. Feilberg 18g3.04.21; 18g4.01.30. Først 
ville han faktisk gerne svare i Am Ur-Quell, og Feilberg havde 
tilbudt at hjælpe med det tyske, men i samme tidsrum gik 
andre faglige problemer ham stærkt på, og han fik tilsynela
dende aldrig skrevet indlægget. Måske var det kladden, han 
publicerede i avisen.

Et par år senere skrev han et længere bidrag om 
»Strid om kirkestole« i Årbog for dansk kulturhistorie, 

sandsynligvis på opfordring af redaktøren, Poul Bjer
ge. Artiklen handler om, at mennesker gennem flere 
hundrede år havde lagt vægt på at sidde på bestemte 
steder i Guds hus, og hvordan særlige pladser var ble
vet regnet for de fineste ud over, hvad kirkepatronen 
eventuelt havde bestemt. Alle burde i kirken være lige 
for Herren. Alligevel havde menneskene også dér kon
kurreret om at være mere end naboen og at blive set af 
de andre. Tang Kristensen viser, at det langtfra alene 
drejede sig om adelen, hvis malede kirkestole og pul
piturer har været iagttaget af alle. Det gjaldt tilmed 
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bønder og tjenestepiger, der endda kunne komme i 
korporligt klammeri om pladserne. Kildegrundlaget 
for fremstillingen kom flere steder fra, dog særligt fra 
publicerede sagn og andre trykte tekster, fra egne op- 
tegnede beretninger og for 1500- og 1600-tallets ved
kommende fra retstvister i Landsarkivet. Stilen er 
langtfra så stram som i artiklen om de hovedløse spø
gelser og mere refererende, hvor hovedtemaet belyses 
gennem forskellige stofeksempler. Artiklen munder 
ikke ud i nogen egentlig konklusion, men har anskue- 
liggjort et nærværende og sjældent belyst træk i det 
daglige liv. Først og fremmest var Tang Kristensen tid
ligt ude ved at have øje for fænomenets sociale og kul
turelle betydning i det offentlige samvær, og først 
mange år senere blev emnet gjort til genstand for be
handling blandt kulturforskere og historikere.48

48. ETK: »Strid om kirkestole«, Årbogfor danskkulturhistorie, 
1896, s 107fr. Jf. senere John Granlund: »How fishermen 
became burghers.« I: Arne Furumark m. fl. (red.): Arctica. 
Uppsala 1956, s. 158E; Jan Peters: »Der Platz in der Kirche«, 
Jahrbuchfür Volkskunde und Kulturgeschichte, 28,1985.
49. ETK: »Hvad forstås ved sagn?«, Vej le Amts Avis, 1900.01.30; 
Dania, 1892. ETK vidste fra brevveksling med Feilberg, at 
denne tumlede med en skriftlig fremstilling af emnet fra i 
hvert fald 1892.

Tang Kristensens lille artikel, »Hvad forstås ved 
sagn?« fra 1900, er både en oplysende orientering og 
en faglig præcisering af det forhold, som er angivet i 
titlen. Anledningen var en mindre meningsudveks
ling i en lokal avis mellem en yngre købmand, agent 
Koed, og præsten i Vejle kirke. Og Tang Kristensen 
havde nytårsdag hørt pastoren fortsætte sit ellers af
vejede ræsonnement fra prædikestolen. Spørgsmålet 
om sagn var generelt oppe i tiden, bysbørnene drøf
tede emnet, og ikke mindre end to fagartikler i anden 
årgang af tidsskriftet Dania handlede om sagn.49 I 
Vejle var det liberalteologiens tolkning af de bibelske 
historier, der stod over for folks konkrete opfattelser 
af sagn som tilfældige historier og deres skepsis over 
for, at præsten åbenbart ikke stod vagt om en reel 
sandhed. Tang Kristensen var ikke begejstret for nog
le af de fremsatte holdninger og var kritisk over for 
den moderne opfattelse af sagn som blot løs snak. Ef
ter mange års arbejde fandt han sagen langt mere 

sammensat og indleder sin argumentation med at ci
tere Molbechs ordbog fra 1859, hvor sagn beskrives 
som en ved erindring og mundtlig overlevering beva
ret fortælling om noget, »som tros fordum at have 
tildraget sig.«

De beskrevne fænomener i sagn var stort set aldrig 
blevet skrevet ned på hændelsestidspunktet, og det var 
generelt vilkårene for meget af den ældre historie. Der
for kunne sagn godt være mere eller mindre virkelig
hedsnære. Da sagen startede med den rette opfattelse 
af den hellige historie i Det nye testamente, skrev Tang Kri
stensen til sidst, at »da må vi gå ud fra, at denfne] er 
bygget på fuldt ud pålidelige sagn, men sagnene har 
været der, selvfølgelig inden vi fik det skrevne ord.« 
Ordene skulle læses nøje, før man forstod meningen. 
Sagn kunne have større eller ringere sandhedsværdi i 
dette ords entydige forstand, men de havde været troet 
af mange mennesker, var derfor indgået i en social sam
menhæng og havde dermed sat deres spor i den histo
riske tilværelsesforklaring. Andre steder ses, at det var 
dette trosforhold, der for Tang Kristensen var det cen
trale i analysen af sagn, omend han var lydhør over for, 
at et sagn også kunne berette om en ellers ukendt histo
risk tildragelse eller dele deraf.

Forløbet i argumentationen var følgende: Tang 
Kristensen tog afsæt i en nutidig diskussion og star
tede med at referere et autoritativt sprogligt og histo
risk opslagsværk. Dertil føjede han sine egne erfarin
ger på området og endte med at overføre de 
fremdragne forhold til emnet for den aktuelle, her re
ligiøse debat.

De anførte eksempler fra magasin- og dagblads
indlæggene kan aldrig repræsentere alle Tang Kri
stensens mindre, skriftlige bidrag. Dog er de tilstræk
kelige til at vise, at han beherskede skriftlig, logisk 
argumentation og en engagerende, letlæselig stil - når 
han ville. På den baggrund må den ensidige karakte
ristik af hans manglende skriftlige formåen revideres. 
Flere iagttagere har generaliseret fra Tang Kristen
sens ofte springende form i fx indledninger til kilde
udgaver, eller disponeringen af stoffet i Minder og ople
velser, til at gælde alle hans arbejder eller hans litterære 
evne i almindelighed. Som vist, var han i stand til at 
skrive, nogle gange springende og andre gange klart.
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En kritisk og samtidig ligegyldig folklorist
Kapitlets forskellige momenter lader sig dårligt sam
menføje i nogen entydig konklusion. Som i meget af 
Tang Kristensens tilværelse er der tale om et kompli
ceret forhold, og meget uensartede tekster forlod gen
nem årene forfatterens skrivebord.

Tang Kristensen var ikke kun en stor samler; han 
var hele sit liv også folklorist, kildeudgiver og historisk 
debattør. Han kunne i samtidens øjne fremstå som fag
ligt ukritisk, men samtidig - på andre områder - være 
mere kritisk end sine kolleger, og han mestrede en både 
flydende og velargumenteret stil, samtidig med at han 
andre gange sendte staccatolignende manuskripter i 
trykken. Mange gange undrer læseren sig over, at tek
sterne er forfattet af den samme person. Samtiden og 
eftertiden har koncentreret kritikken om forskellige 
momenter, men ingen af de spredte ytringer ser ud til 
at være dækkende, særligt fordi kritikerne har ment at 
kunne sammenfatte Tang Kristensens faglige og skrift
lige kvalifikationer i ét karakteristisk udtryk.

Tang Kristensen skabte flere storværker, og de 
havde alle karakter af kildeudgaver. Det vil sige, at 
han her kunne koncentrere sig om folklore som op- 
tegnede, selvstændige historier eller viser, der blev 
præsenteret som tekster med noter, indledninger eller 
efterskrifter. Han publicerede aldrig et virkelig stort, 
eget forfattet produkt inden for fagområdet.50 Per
sonligt var han i højere grad disponeret for at arbejde 
med mere overskuelige tekstgenrer som magasinartik
len, dagbladsreportagen eller den mindre monogra
fi.51 På disse områder kunne han tilsyneladende over
skue dispositionens forskellige elementer, hvorimod 
teksten som regel ledte ham på afveje, når han tog 
bredere fat, hvad fx skete i erindringsværket.

50. Hvad angår forskelle og ligheder i uddannelse, feltar
bejde, formidling og anerkendelse kan man ikke lade være 
med at sammenligne ETK og den lidt senere polarforsker 
Knud Rasmussen. Interessant nok publicerede Knud 
Rasmussen heller aldrig et større sammenlignende studie.
51. Jf. Eske K. Mathiesen: »Efterskrift«, I: ETK: »Et forfejlet 
liv«, FolkogKultur, 1982, s. 28.

Dette træk havde også at gøre med karakteren af 
de emnekredse, som skulle behandles. Tang Kristen-

OLE VEED-FALD
EN LILLE LEVNETSTEGN1NG 

AF

EVALD TANG KRISTENSEN

PRIS: 1 Kr. 35 Øre.

FORFATTERENS FORLAG
UOBYES BOGTRYKKERI, VEJLE 

1918.

Forsiden af Tang Kristensens lille bog om den fattige, 
men begavede Ole Veed-Fald. Ole var et kundskabsrigt 
menneske, som stred sig igennem livet ved at klinke, 
reparere glas og udføre andre småreparationer for folk. På 
trods af modgang og armod førte Ole sig med en vis vær
dighed, som interesserede Tang Kristensen. I en tid, hvor 
fx den modne Georg Brandes skildrede ”Det store men
neske: Kulturens kilde”, og faghistorikerne var optagede 
af politisk historie, var det svært at forstå, at en fagmand 
skrev om et menneske på livets skyggeside, som tilmed 
ikke havde præsteret noget specielt. I Tang Kristensens 
øjne udrettede sådanne folk i det skjulte mere, end de 
fleste havde begreb om.

sen havde generelt nemt ved at skrive tingsskildrin
ger, fx om helligkilder, bygninger, redskaber, tilværel
sen på heden eller livet inden døre. Her kunne han 
udmærket fremstille sproglige billeder af en anderle
des virkelighed. Han kunne desuden levere person
skildringer, særligt hvis de drejede sig om mennesker 
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på en vis historisk afstand, som fx Vejleborgmesteren 
Hans Svane i 1600-tallet. Tilsyneladende fandt han 
fremstillingen vanskeligere, når den skulle hvile på 
selvoplevede træk, og fokus skulle rettes mod relatio
ner mellem flere forskellige mennesker. Denne genre 
var der imidlertid næsten ingen (etnografiske) fagfolk 
i samtiden, der beherskede. Men hvis nogle skulle 
have haft mulighed for at dyrke den, burde det være 
feltforskeren Tang Kristensen. Sværest var det for 
ham at skrive om sit eget liv, og de fleste af de mindre 
levnedsbeskrivelser, som han gennem årene forfatte
de kladder til, forblev uafsluttede. Tang Kristensen 
gik helt enkelt i stå, når han kom ind på for smertelige 
emner. Så vældede sorgerne frem, og de familiære for
trædeligheder bremsede både for den planlagte kom
position og for realiseringen af en afrundet fremstil
ling. Her er det tydeligt, at private omstændigheder 
påvirkede hans faglige præstationer. Desuden var de 
skriftlige frembringelser stærkt påvirkede af hans hu
mør og stemninger i hjemmet.

Lignende omstændigheder kan iagttages, når han 
kom ind på tragiske omstændigheder i skildringen af 
andre menneskers liv, fx i den lille bog om Ole Veed- 
Fald. Tang Kristensen blev altid følelsesmæssigt be
rørt, når dyr eller mennesker blev udsat for lidelser. 
Så iagttog han altid det skete med den såredes blik. I 
mange år havde han samlet stof om den intelligente, 
men fattige tusindkunstner Ole Veed-Fald (1806- 
1873). Det blev en skildring af et menneske på samfun
dets absolutte bund, et emne, som det i samtiden var 
højst ualmindeligt at forfatte en bog om. Tang Kri
stensen skrev i indledningen: »Jeg har altid interesse
ret mig for sådanne mennesker, hvis liv har været mis
brugt eller vanrøgtet ved tidens ugunst og 
medmenneskers uforstand eller formedelst alt for fat
tige kår og mangel på evne til at bøje sig for magtha
verne og indflydelsesrige personers rethaveri ...<<52 
Der er næppe tvivl om, at Tang Kristensen på nogle 
områder selv regnede sig for hørende til de fortryktes 
skare, og det tog ham ti år at få manuskriptet ekspede

53. Samme s. 78E, hvor ETK også direkte henviser til egne 
forhold.52. ETK: Ole Veed-Fald. Vejle 1918. s. 5E

ret i trykken, en tøven, der ellers ikke lå til forfatteren, 
hvis man undtager erindringsværket.

Endnu engang ligger studiens kvalitet i det faglige 
blik: Tang Kristensen havde øje for, hvad såkaldte 
småfolk ofte havde udrettet i livet i ligeværdigt per
spektiv med berømte personligheder. Han ville vise, 
at den slags mennesker også havde et eget sjæleliv, og 
han var interesseret i, hvordan begavelse og fremdrift 
kunne hæmmes af trykkende kår.53 Undersøgelsen var 
godt researchet, og forfatteren sammenstykkede 
Veed-Falds liv gennem mangeartede oplysninger fra 
offentlige arkiver, andres beretninger, egne optegnel
ser og efterladte papirer. Fremstillingen var Tang Kri
stensens egen, suppleret af tørre referater af skriftlige 
kilder. Dog havde historien vanskeligt ved at få synte
sens form, for Tang Kristensen adderede snarere de 
forskellige data end brugte dem til kompositorisk at 
anskueliggøre det formål, som han havde opstillet.

Forskellen til hans human-topografiske skildring, 
Heden fra 1880 (genudgivet 1930), er tydelig. Men i til
fældet Ole Veed-Fald var der tale om et enkelt men
neske, som havde været ude for fortrædeligheder. 
Fremstillingen er sandsynligvis udtryk for den måde, 
hvorpå Tang Kristensen kunne realisere en studie om 
et emne, som samtidig var penibelt for ham selv. Hvis 
han skulle undlade at blive for personligt involveret 
- så projektet måske slet ikke lod sig virkeliggøre - var 
den mere håndfaste sammenstykning af informatio
nerne for ham den eneste, eller måske blot den mest 
nærliggende vej. Det gjaldt også i andre tilfælde. Her 
følte forfatteren sig på sikker grund, og den præsenta
tionsmåde involverede ham ikke så emotionelt, når 
emnet drejede sig om mennesker.

Tang Kristensens højst forskellige måder at skrive 
på, og hans anderledes vægtning af kildestoffet i for
hold til fx Feilberg afspejler meget godt de efterhån
den permanente meningsforskelle i forholdet til ti
dens øvrige fagfolk. Langt mere alvorligt var dog 
udviklingen af de fagpolitiske uenigheder i det lille 
folklore- og filologmiljø, hvor Tang Kristensen var 
hovedpersonen. Herom handler det følgende kapitel.

186



DEL IV

Omgivelserne. 1800-tallet og senere





KAPITEL g

Uenighed og faglige relationer. Emner og reaktionsmåde

Uenighed mellem videnskabsfolk er velkendt, og di
vergerende opfattelser kan være forudsætning for det 
faglige arbejdes udvikling. Uenigheden mellem Tang 
Kristensen og hans omgivelser var imidlertid af et så
dant omfang, at den er gået over i den folkloristiske 
og delvist den filologiske og etnologiske faghistorie. 
Som vist var Tang Kristensen en person, der let blev 
stødt, og han udviklede en kantet væremåde, som 
særligt blev aktiveret, når han var utilpas. At karakte
risere Tang Kristensen som en vanskelig mand forkla
rer dog næppe de faglige kontroverser, som han var 
involveret i. Det kan være, at de havde et reelt ind
hold, og at Tang Kristensen havde grund til at føle sig 
krænket, lige som det modsatte absolut kan være til
fældet. I det følgende vil jeg præsentere nogle af kon
flikterne for at afdække karakteren af uenighederne. 
Hensigten er ikke kun at få kundskab om, hvem som 
»havde mest ret«, men om der kan efterspores be
stemte tendenser i stridighederne.

Sammenstødene med Svend Grundtvig

Trods Tang Kristensens tvetydige forhold til Svend 
Grundtvig har der aldrig været fokuseret nøjere på 
karakteren af uenighederne mellem dem. I deres sam
arbejde så de med mellemrum forskelligt på en sag, 
og skolelæreren forsøgte ikke at støde sin mentor 
unødigt og takkede i brevene hyppigt for Grundtvigs 
hjælp. Igennem deres 15 års bekendtskab forekom 
dog tre å fire reelle kontroverser, hvoraf én var meget 
tæt på at afbryde forbindelsen mellem de to mænd.

Den første var Tang Kristensens strid med Grundt
vigs musikkonsulent, professor Berggreen i 1869, som 
blev berørt i slutningen af kapitel 3. Tang Kristensen 
følte sig pikeret over Berggreens tvivl på, at han havde 
optegnet visemelodierne til sin første bog rigtigt. Selv 
om Grundtvig mente, at den unge mand overreage
rede, efterkom Grundtvig som tilsynsførende allige

vel hans ønske om at trykke noderne. De tre andre 
kontroverser drejede sig alle om spørgsmål af ophavs
mæssig karakter. I denne forbindelse ser jeg bort fra 
Grundtvigs tidlige forespørgsel fra 1869 om at få lov 
til at overtage det af Tang Kristensens stof, som denne 
undlod at publicere i det første bind af Jyskefolkeminder 
fra 1871 (jf. kapitel 3).

I marts 1875 orienterede Grundtvig Tang Kristen
sen om, at han forberedte en større eventyrudgivelse. 
Den skulle i første række bestå af et folkeligt oriente
ret værk med de ypperste »ægte danske« eventyr, der 
skulle konkurrere med Grimms tyske samt As- 
bjørnsens og Moes norske udgaver, som i Grundtvigs 
øjne i flere år havde spillet en »utilladelig rolle« i den 
hjemlige børnelitteratur. Alt plumpt skulle holdes 
ude, og stoffet behandles med fornøden smag og kri
tik. På baggrund af en vurdering af alle eventyrversio
nerne ville Grundtvig selv genfortælle hvert eventyr 
»uden forstyrrende udvækster.«1 Senere ønskede 
han i en egentlig fagbog at redegøre for de varierende 
former, hvori de samme historier kunne forekomme i 
forskellige egne, og drage sammenligning med even
tyr i resten af verden.

1.1929/144 II. S. Grundtvig t. ETK, 1875.03.10, jf. B.
Holbek: Interpretation of Fairy Tales. Kbh. 1987, s. 83.

Derfor havde Grundtvig brug for at kunne vælge 
mellem hele det kendte danske materiale, og selv om 
han havde samlet i 20 år, måtte han have råderet over 
Tang Kristensens store eventyrstof. Grundtvig spurg
te, om den jyske indsamler, mod et vederlag på fx 500 
kroner, ville overlade ham hele sin eventyrsamling og 
indtil videre forpligte sig til ikke selv at udgive noget 
af stoffet. Henvendelsen drejede sig delvist om, hvad 
vi i dag vil kalde for ophavsret, og beløbet svarede ca. 
til en landarbejderfamilies årsindkomst.

Tilbuddet virkede voldsomt på Tang Kristensen 
og kom på et tidspunkt, hvor Grundtvig lige havde *
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Beskeden på den lap kladde
papir, som Tang Kristensen i 
1878 efterlod på Svend 
Grundtvigs bord i Køben
havn, da han tog sine eventyr
afskrifter med sig hjem, og 
som skabte så megen furore. 
Grundtvig gemte sedlen i sit 
brevarkiv.

hjulpet ham med at komme på ét af sprogkurserne i 
København såvel som med fondsmidler til indsam
ling. Tang Kristensen henviste også i sit svar til den 
taknemmelighedsfølelse, han nærede over for sin vel
ynder. Hans eventyrsamling var på det tidspunkt på 
over 800 numre, dvs. større end Grundtvigs samlede 
bestand, og han havde selv i sinde at udgive en del af 
dem. I meget høflige vendinger gav Tang Kristensen 
udtryk for, at der ingenlunde kunne være tale om no
gen pengeerstatning som følge af det nære forhold, 
de var kommet i til hinanden. Han foreslog, at de i 
fællesskab ydede bidrag til den populære eventyrud
gave, og han var villig til at stille sin samling til 
Grundtvigs rådighed i komparativt øjemed, ligesom 
han som hidtil havde givet Grundtvig råderet over de 
viser, som han ikke selv udgav. Endelig tilføjede han, 
at stoffet jo på ingen måde fremover skulle være »De
res ejendom ... men hele folkets.«2

2. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig, 1875.03.26
3. Fx lånte ETK senere meget stof til F. Ohrt, jf. dennes
forord 1 Danmarks trylleformler. Kbh. 1917.

Det var magtpåliggende for Tang Kristensen at 
være samarbejdsvillig, men skille sig af med stoffet 
ville han ikke, ej heller afstå fra selv at trykke noget af 
det. Selv om han langtfra var glad for massive udlån, 
stillede han sig imødekommende over for Grundtvigs 
og andre fagfolks anmodninger om lån af materiale til 
orientering og til brug ved sammenlignende studier, 
som kutymen var blandt samarbejdsorienterede folk
lorister og sprogfolk.3 * Det var imidlertid langtfra det 
samme som at tillade kollegerne at bruge eller trykke 
større dele af materialet, som var det deres eget. 
Grundtvig ønskede på ingen måde at være part i en 
fællesudgave, og sagen kom ikke længere i denne om
gang. Han lånte dog i de følgende år flittigt af Tang 
Kristensens eventyr og anvendte dem yderligere som 
forlæg for sine bearbejdelser til de to første bind af sit 
værk.
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I det almindelige indsamlings- og publiceringsar
bejde havde de to folklorister fortsat tætte forbindel
ser, dog udviklede eventyrspørgsmålet sig i 1878 til en 
regulær krise, hvor begge parter erklærede, at samar
bejdet nok var slut for altid. Anledningen var et nær
mest rutinemæssigt besøg i Grundtvigs hjem, hvor 
Tang Kristensen som sædvanligt ville sige farvel efter 
endt kursusophold i København. På det tidspunkt ar
bejdede de begge med udgivelse af hver deres even
tyrsamling, og Tang Kristensen havde på fornemmel
sen, at Grundtvig lod sin kopist afskrive de renskrifter, 
han selv sendte over til København. Han havde ikke 
udtrykkeligt forbudt dette, men betinget sig, at hans 
stof blev forvaltet separat og ikke blot indgik i Grundt
vigs arkiv.

Grundtvig var ofte sen til at ekspedere løbende sa
ger, og Tang Kristensen havde et par gange rykket for 
at få nogle af sine eventyrrenskrifter retur, da han 
hævdede at skulle bruge dem. Desuden var han imod, 
at Grundtvig eventuelt benyttede optegnelserne i sin 
egen eventyrudgave. Da Tang Kristensen ankom til 
villaen på Frederiksberg, var professoren ude at gå. 
Som huskendt ventede gæsten en stund i stuen, men 
da han skulle have sin kuffert pakket før togafgang, 
var han nødsaget til at gå igen, inden Grundtvig duk
kede op. Da hans godt 100 eventyrafskrifter lå fremme 
på bordet, kunne han ikke dy sig for at tage dem med 
og skrev på en lap brugt kladdepapir en besked til 
Grundtvig, hvor han redegjorde for baggrunden for 
sin disposition og tilbød at sende stoffet over senere.

Grundtvig blev stærkt pikeret over, at Tang Kri
stensen uden videre havde fjernet afskrifterne fra bor
det, tilmed uden at sikre sig, at hans arbejde med ma
terialet var afsluttet. Handlingen blev af begge parter 
skriftligt kommenteret i kraftige vendinger, og Tang 
Kristensen vendte flere gange i livet tilbage til »riv
ningen«, som han kaldte sammenstødet. Han hæv
dede, at hans handlemåde var rimelig, da han havde 
ydet lange udlån af et meget stort stof, og Grundtvig 
havde undladt at tage hensyn til, at han nu igen havde 
brug for at få noget af sit materiale tilbage.4 Det må

5. 1929/144 III. S. Grundtvig t. ETK, 1878.09.05.
6. 1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig, 1877.07.11,1877.12.11, 
1878.07.25,1878.09.26; S. Grundtvig t. ETK, 1878.07.23.
7. Jf. MO, 2,1924, s. 314fr.

4.1929/144 III. S. Grundtvig t. ETK, 1878.09.05; ETK t. S.
Grundtvig, 1878.09.04 (»sedlen«), 1878.09.26. 

her bemærkes, at afskrifterne indeholdt titler, kom
pletteringer og mindre tekstrekonstruktioner, som 
ikke blot kunne slås efter i originaloptegnelserne.

Svend Grundtvig skældte i et brev til Tang Kri
stensen ud over dennes påfaldende hastværk under sit 
besøg i hjemmet, og at hans sindelag over for Grundt
vig aldrig havde været til at stole på. Generelt fandt 
han, at Tang Kristensen var plaget af mistænksom
hed.5 Det må her erindres, at Grundtvig i tiden forud 
for episoden af egen lomme havde tilbudt at yde et 
tilskud til Tang Kristensens forestående ekspedition, 
havde søgt at skaffe fondsmidler til udgivelse af hans 
aktuelle sagnsamling, foræret ham adskillige fagbø
ger og tilbudt at låne Tang Kristensen et mindre, kon
tant beløb, da han med flere små børn var i privat 
pengebekneb.6 Dette nævnte Grundtvig ikke i brev
vekslingen, men de vidste det begge, og Tang Kristen
sen udtrykte sin tak over, hvad han i gode stunder 
kaldte for Grundtvigs ædelmodighed. Efter episoden 
nedkøledes deres forhold i efteråret 1878 til et mini
mum af formel kontakt, og uoverensstemmelsen fort
satte mundtligt året efter i København.

I august 1879 besøgte Tang Kristensen igen 
Grundtvig, hvor det ligeledes kom til konfrontation. 
Ifølge Tang Kristensens senere referat optrådte 
Grundtvig direkte groft og overlegent over for ham, 
og han havde fået at vide, at han var indbildsk og hov
modig. Grundtvig skulle i første omgang have for
langt at få resten af eventyrsamlingen udleveret og var 
utilbøjelig til at tilbagelevere det Tang Kristensen- 
stof, som han på det tidspunkt lå inde med. Tang Kri
stensen indvilgede igen i successivt at oversende re
sten af stoffet, blot afskrifterne af det ikke blev 
indlemmet i Grundtvigs samling. Ved en visit den næ
ste måned fik de nogenlunde talt ud om sagerne, og 
det tidligere forhold mellem fagfællerne blev formelt 
genoprettet.7

I 1883 dukkede den aldrig helt gennemskuelige 
sag op for sidste gang, da Grundtvig endnu engang 
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tilbød Tang Kristensen en pengeerstatning for at af
give sine renskrifter til kopiering, sådan at Grundtvig 
kunne ligge inde med en så dækkende samling af det 
danske folkloremateriale som muligt. Nu drejede det 
sig om resten af eventyrene og skæmtesagnene. 
Grundtvig skrev, at det var rimeligt, at Tang Kristen
sen fik et vederlag for sit mægtige arbejde. Tang Kri
stensen afslog først at modtage noget vederlag; dog 
gik han senere ind på at tage imod en pengekompen
sation.8 Grete ventede på det tidspunkt deres syvende 
barn.

8.1929/144III. S. Grundtvig t. ETK 1883.01.16,1883.02.20; 
ETK t. S. Grundtvig 1883.03.01. Pga. Grundtvigs død fik han 
dog aldrig pengene, hvad han senere hævdede, at han var glad 
for.
9. 1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig 1883.02.05,1883.03.01, 
1883.03.20; S. Grundtvig t. ETK 1883.03.24. 10. Bl.a. i MO, 2,1924, s. 316.

Han ville gerne sende resten af stoffet, når han fik 
det afskrevet, og understregede endnu engang, at 
hans samlinger skulle holdes ude fra Grundtvigs. 
Han tilføjede derefter: »Jeg har ... slidt for at gøre 
disse indsamlinger, og der er ingen mennesker, der 
ved, hvad jeg somme tider har måttet døje.« Til dette 
bemærkede Grundtvig, at han selv alene arbejdede 
for »sagen«, og »ikke af nogen snedig plan til egen 
fordel«. Han ville hverken udgive renskrifterne eller 
undertrykke Tang Kristensens egne planer, endsige 
hans fortjenester, »som dog nok ingen har gjort mere 
end jeg for at skaffe anerkendelse«, som han formule
rede det. Grundtvig syntes endvidere, at Tang Kri
stensen skulle undlade at foreskrive, hvordan han øn
skede at ordne sine samlinger.9

Det er ikke ligetil at afgøre, om Svend Grundtvig ud
nyttede Tang Kristensens økonomiske forlegenhed til 
at tilegne sig noget af hans stof eller brugte det mod 
indgåede aftaler. Grundtvig lagde sjældent skjul på 
sin hensigt, og han lokkede tilmed med penge, hvad 
Tang Kristensen var på det rene med. På grund af 
Tang Kristensens efterhånden meget store og gode 
samling var det afgørende for Grundtvig i det mindste 
at have kopi af meget af materialet, så hans ambition 
om en komparativ samordning af de samlede danske 

eventyrversioner kunne realiseres, som det var sket for 
viserne. Det var realiseringen af den antikvariske tanke 
om den dækkende og kvalitativt gode samling, der var 
hans hovedmål, og her var Tang Kristensens bidrag 
uomgængeligt. Det første tilbud om køb af Tang Kri
stensens stof og forpligtende udsættelse af dennes 
selvstændige publicering kom på det tidspunkt, hvor 
Grundtvig ikke ønskede nogen konkurrence til sin 
egen, forestående eventyrudgivelse. Grundtvig und
lod imidlertid senere at publicere Tang Kristensens 
materiale i det omfang, han kunne have gjort, omend 
han brugte det som forlæg og indlemmede eksempler 
fra det stof, som han allerede havde set, i sine Danske 
folkeeventyr. Da Grundtvigs folklorearkiv efter hans 
død i 1883 blev købt af Det Kongelige Bibliotek, viste 
det sig, at afskrifterne af Tang Kristensens eventyr, 
trods dennes udtrykkelige ønsker, var indlemmet i 
samlingen, og de renskrifter, som han ikke havde nået 
at få tilbage, fulgte med i bibliotekskøbet.

Ud fra Grundtvigs perspektiv var det uforståeligt, 
at Tang Kristensen reagerede, som han gjorde. I be
tragtning af, hvad Grundtvig udvirkede for den jyske 
skolelærer, var der i hans øjne sandsynligvis tale om et 
pragmatisk bytteforhold, som endda kunne justeres 
gennem en pæn pengekompensation. Ikke kun op
trådte Tang Kristensen unødig sensibelt over for den 
københavnske professor; han var desuden utaknem
melig.

Ud fra Tang Kristensens synsvinkel var han i mo
ralsk gæld til Grundtvig, men Grundtvig havde und
ladt at respektere det eneste krav, han satte for udlån, 
nemlig adskillelsen fra Grundtvigs øvrige materiale. 
Tang Kristensen ønskede anerkendelse af sin egen 
samlings integritet, og han havde en anelse om, at 
Grundtvig gennem årene havde været så hjælpsom på 
grund af feltforskerens evne til at skaffe nyt stof til 
professoren.10 Mistanken om Grundtvigs interesse 
for at bruge Tang Kristensens materiale i egne værker 
var blevet bekræftet ved Grundtvigs almene eventyr
udgivelse. Selv om »lånet« ikke var omfattende, 
glemte Tang Kristensen det aldrig.

Alle de omtalte uoverensstemmelser satte Tang 
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Kristensen i voldsomt beredskab, og han kommente
rede dem i skrift og tale i år fremover.11 Den stærke 
sindsbevægelse havde tilsyneladende forbindelse 
med karakteren af konflikterne og med, at de berørte 
hans eneste virkelige ressource, hans faglighed og 
hans samling. Berggreen havde sat spørgsmålstegn 
ved hans etnografiske arbejdes hæderlighed, og de 
omtalte Grundtvig-uoverensstemmelser handlede alle 
om at miste noget, han selv havde bygget op fra grun
den: folkloresamlingen, primært baseret på eget ar
bejde i marken.

ii. Se fx Indledningen tik Jyske folkeminder. 7,1884, s. VIII; i 
breve til C. Bågø, 1915/2 Ci. Bågøs efterladte papirer: Breve 
vedr. Folkemindesamfundet 1888.04.03; MO, 2 og 4. Nogle 
gange fremstillede han problemerne værre, end hvad der kan 
dokumenteres i samtidens kilder. Fx hævdede ETK over for C. 
Bågø, at han ikke vidste, at Grundtvig havde taget afskrifter af 
hans eventyr, og at han havde forbudt ham det. Dette er der 
ikke belæg for i deres breve 1878-83.

12. JA. i, 1891, ny udg. 1987, s. XXVI.
13. 1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1871.11.06. og Grundtvigs 
brev af 1871.11.20.

Om nogen havde Tang Kristensen i sit liv prøvet 
at miste. Først som treårig sin far, derpå sin mors kær
lighed, så sin mulighed for at komme på universitetet 
og til sidst sin første kone, Frederikke, og det lille 
barn. Nu blev han af sin nærmeste fagfælle opfordret 
til at lade sig stække i sine udgivelsesplaner og til at 
afgive væsentlige dele af sit folklorearkiv, som endda 
var på vej til at blive det største i landet. Han ønskede 
langtfra noget brud med sin mentor. Omvendt kunne 
han ikke slippe det eneste, som han virkelig besad. 
Det vil sige det selvindsamlede stof. Han havde ingen 
fin familie som Grundtvig, ingen akademiske grader 
og ingen fast videnskabelig stilling. Han besad alene 
sin feltarbejdskunnen og sin unikke samling, og de to 
størrelser værnede han med omhu.

Trods uoverensstemmelsernes fælles karakter kan 
man dårligt se bort fra, at de tillige var led i Tang Kri
stensens gradvise frigørelsesproces fra Svend Grundt
vig; en mand, som i de første år var afgørende for hans 
dannelse som fagmand, men som - trods formel elsk
værdighed - samtidig optrådte paternalistisk over for 
den jyske lærer. Og Tang Kristensen brød sig aldrig 
om at befinde sig i en situation, hvor han måtte affin
de sig med at være den lille. Derfor blev Grundtvigs 
uventede død også anledning til, at Tang Kristensen 

satte nye selvstændige initiativer i gang. Hele livet re
spekterede han sin læremester og velgører. Hans syn 
på Grundtvigs, i hans øjne, mindre klædelige optræ
den ændrede sig dog ikke efter de sene 1870’ere.

Da Grundtvigs folkloresamling var overgået til 
Det Kongelige Bibliotek, benyttede Tang Kristensen 
den ofte, og i den forbindelse kom han flere gange 
med ret distancerende udtalelser om indholdet. I for
ordet til Detjyske almueliv fra 1891 fortalte forfatteren fx, 
at han fra Grundtvigs samlinger havde »afskrevet, 
hvad der passede ind i min bog, og dér taget det med. 
Det var just ikke meget - en hel del mindre end jeg 
havde ventet - men det kan dog sammenstillet med 
mit eget stof, udfylde dette og således være til ikke li
den nytte.«ii. 12 For at man skulle kunne se forskel, satte 
han disse eksempler i petit.

Engagement i tidsskrifterne Skattegraveren 
og Dania

Den stadig eksisterende årbog, Danske Studier, som 
startede i 1904, er vokset ud af tidsskriftet Dania 1890 
- 1903, som igen afløste Skattegraveren. Ideen til Skatte
graveren stammede tilbage fra 1871. Her foreslog den 
28-årige Tang Kristensen Svend Grundtvig at begyn
de et ugeblad, der både skulle samle og meddele folk
lore og dermed blandt læserne bevare interessen for 
indholdet.13 Hans plan var affødt af, at friskolelærer 
og senere minister, Klaus Berntsen, havde opfordret 
folk til at tilsende sig utrykte folkeminder. Grundtvig 
svarede, at han længe selv havde villet udgive et må
nedsblad, og at det var bedst, hvis de forskellige ind
samlerbidrag blev lokaliseret hos ham. Længere kom 
sagen ikke i dette indledende forløb. Lige så snart 
Grundtvig var død i 1883, tog Tang Kristensen initia
tiv til at stifte Dansk Samfund til Indsamling af Folke
minder, der kunne forestå et sådant organ for både 
læg og lærd. Resultatet blev den uprætentiøse 14-da- 
ges publikation Skattegraveren med undertitlerne: Et 
tidsskrift eller Tidsskriftforfolkeminder.
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Forside af Skattegraveren, som udkom med to forskellige 
undertitler.

//

I z /sug- g. 2,. x

Tidsskrift for Folkeminder.

Udgiven

af

Evald Tang Kristensen.

L----- z   J z
In

Tang Kristensen begyndte i 1883 med et opråb i 
Højskolebladet, som var det mest oplagte sted til at kom
me i kontakt med de relevante kredse på landet. Der
næst rejste han på en foredragsturné for at fortælle 
om ideen med samfundet og bladet. Generelt mødte 
den interesse, og indmeldelserne strømmede ind. 
Som medlemmer af bestyrelsen - eller styrelsen, som 
den blev kaldt - var der oprindeligt tænkt på folk som 
rigsarkivar A.D. Jørgensen, professor K. Gislason, 
docent L. Wimmer, professor H.V. Rasmussen og pa
stor H.F. Feilberg. Efter det første medlemsvalg kom 
den dog til at bestå af H.F. Feilberg i Darum som for
mand, højskolelærer Christoffer Bågø (Testrup) som 
regnskabsfører, Tang Kristensen selv samt højskole
lærerne H. Nutzhorn (Askov) og Valdemar Bennike 

(Vallekilde).14 Tang Kristensen blev udgiver af bladet 
og foretagendets praktiske organisator. At de tre høj
skolefolk udgjorde flertallet af ledelsen, betød ikke, at 
foreningen blev en højskolebastion; grundtvigianere 
havde som helhed en tvetydig holdning til almuens 
ældre traditioner.

14. MO, 2,1924, s. 354ff-, 37gff. Jf. 1929/143. Breve: Div. fra H. 
Nutzhorn t. ETK, 1883.
15. Dagbladet Dagens Nyheder, 1929.02.10, i anm. afETK’s 
Danske sagn, 1.

Der, hvor højskoleindflydelsen i første omgang 
satte sig spor, var i valget af trykkeri, hvor Nutzhorn 
fik vedtaget, at firmaet Konrad Jørgensen i Kolding 
skulle producere og distribuere Skattegraveren. Han 
trykte i forvejen Højskolebladet. Det blev et både dyrt og 
formidlingsmæssigt uheldigt valg, da trykkeriet tilsy
neladende ikke magtede at organisere postvæsnets 
forsendelser af bladet til foreningens medlemmer.

Allerede i 1884 havde bladet knap 1100 holdere. 
Litteraten Hans Brix hævdede senere, at abonnenter
ne stammede fra grundtvigsk jyske kredse, men en 
rekonstruktion af over 90 procent af abonnentkred
sen viser, at udgiverne faktisk kom i kontakt med net
op de mennesker, som det var hensigten.15 Holder
skaren var først og fremmest bred. Folk med 
tilknytning til landbruget udgjorde omkring 20 pro
cent, og lige så mange havde en højere uddannede 
(var kulturelle byfolk). Lærere og elever var stærkt 
repræsenteret, og der var mange helt unge holdere, 
som tydeligvis var såkaldte åndeligt sultne. Som et ek
sempel kan nævnes den 17-årige tjenestekarl, Jeppe 
Jensen. Han kom fra et nordjysk bondehjem, hvor 
forældre og naboer syntes, at det var tidsspilde at be
skæftige sig med den slags unyttige sysler. Om afte
nen i sin fritid optegnede han dog ikke mindre end 155 
sider folklore og medsendte Tang Kristensen forkla
rende breve. Senere i livet ændrede karlen sit efter
navn til Aakjær. I januar 1884 postede Jeppe nogle 
nye optegnelser og tilføjede: »Jeg ser, at der allerede 
er optaget et par småfortællinger i det første blad, og 
jeg skal aldrig nægte, at de give én lyst til at arbejde 
videre.« Måneden efter skrev den unge mand, at selv 
om ingen på egnen hidtil havde haft interesse for em
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net, kappedes mange nu om at fortælle for ham, »thi 
de betragte det som noget særdeles stort at få deres 
ord i Skattegraveren«, som han formulerede det.16

16. 1929/8. Breve om Skattegraveren: Jeppe Jensen (Aakjær) t. 
ETK 1883.ii.13,1884.01.26,1884.02.13. Forholdet omtalt i 
1922/21. Feilbergs papirer vedr. Skattegraveren: ETK t. Feilberg 
(og andre) 1884.03.21.
17. 1929/9. Breve vedr. Folkemindesamfundet. C: Bågø t. ETK 
1884.12.23,1885.02.13,1885.05.27; 1922/21.1922/12 Breve til 
H.F. Feilberg I: Bågø t. Feilberg 1885.06.02. Feilbergs papirer 
vedr. Skattegraveren: Bågø t. Feilberg 1884.12.20,1915/2 C. 
Bågøs efterladte papirer: Feilberg t. Bågø 1884.12.21.

18. MO, 3,1925, s. 93. ig22/i5b. ETK t. Feilberg 1884.12.17. 
1922/21. Feilbergs papirer vedr. Skattegraveren: Nutzhorn t. 
Feilberg (og andre) 1884.03.30.; ETK t. Feilberg 1884.03.21. 
1915/2 C. Bågøs efterladte papirer: Feilberg t. Bågø 1884.12.12.

Eksemplet afspejler, hvad Tang Kristensen havde 
haft i tankerne: Det næsten magiske i at se sit eget 
navn på tryk og glæden ved at få udgivet, og dermed 
bevaret, noget fortalt, var nødvendige elementer for, 
at en folkeligt baseret indsamling skulle lykkes. Og 
mekanismen virkede, selv om kvaliteten af det ind
sendte var ret uensartet.

Den succesrige start virkede nærmest berusende, 
omend den arbejdsmæssigt belastede Bågø og særligt 
Tang Kristensen. Han havde samtidig skoleembedet 
at passe og sloges det første år med udgifterne i for
bindelse med flytningen fra Fårup til Brandstrup og 
et personligt tab på en bogudgivelse. Det fik de øvri
ge styrelsesmedlemmer til at organisere en pengeind
samling blandt de abonnerende institutioner og pri
vate medlemmer, som kunne hjælpe lidt på Tang 
Kristensens familieøkonomi. Hensigten med penge
gaven var endvidere, at den kunne være med til at be
tale en hjælpelærer for ham og kompensere for rejse
udgifterne i indsamlingsarbejdet. Bågø sørgede for, at 
redaktøren modtog »samfundsgaven« før jul 1884, så 
den kunne gøre juleaften lys for ham, som han skrev, 
og Tang Kristensen fik overrakt den nette sum af 550 
kroner som opmuntring og påskønnelse. Feilberg be
mærkede til Bågø, at han var »overmåde glad ved at 
det er lykkedes at få en så stor sum ud til E.T. Kr., 
hvem jeg trods alle hans særheder ikke kan andet end 
holde af.« Tang Kristensen blev tilsyneladende så 
rørt, at han personligt ville sende hvert menigt med
lem, som havde ydet under tre kroner sin femte even
tyrsamling som tak, hvad Bågø dog mente, var en 
overdreven gengave.17 18

Der var dårligt tid til at få holdt bestyrelsesmøder. 
Det indebar, at særligt Tang Kristensen kom til at 
ordne et utal af praktiske gøremål. Bestyrelsen havde 
vanskeligt ved at følge med i alle gøremålene, og re
daktøren var sjældent glad for at dele sine tanker med 
de andre. Ofte måtte han både redigere og læse kor
rektur på bladet, mens han var i felten, og nogle gan
ge nåede forsendelserne først frem, når han var draget 
videre. Provst og skolekommission var utilfredse med, 
at han var for meget væk fra skolen, hvad yderligere 
forøgede korrespondancen. Nogle gange ekspedere
de den aktive mand fire til fem breve om dagen, og det 
er forståeligt, at han meddelte Feilberg, at han følte 
sig overanstrengt. Nutzhorn fandt, at Bågø og Tang 
Kristensen lavede alt arbejdet, og at de øvrige burde 
inddrages noget mere. Men da Tang Kristensen selv 
mente, at han var den, der havde bedst greb om sa
gerne og bad om så frie hænder som muligt, fik han 
det også. Formanden var allerede efter første år af den 
opfattelse, at bladet kom til at stå og falde med redak
tøren. Det var i realiteten en accept af, at Tang Kri
stensen betragtede foretagendet som sit eget/8

Lige fra starten led Skattegraveren under, hvad Bågø 
selv kaldte for en fortvivlende uorden i distributionen 
og under en hurtig og løs redigering, som gjorde ind
holdet vanskeligt tilgængeligt. Mange af holderne fik 
bladet uregelmæssigt, hvis de overhovedet fik det. Be
styrelsen overlod det til folk selv at reklamere skrift
ligt til deres postkontor, og hvis det var virkningsløst, 
så til trykkeriet i Kolding. Dertil kom, at Tang Kri
stensen ikke gjorde meget for at introducere stoffet i 
bladet, idet han blot aftrykte det bedste af de indkom
ne optegnelser i let redigeret skikkelse. Der var ingen 
debat eller anmeldelser, og der blev stort set aldrig 
trykt tekster, der kunne hjælpe forudsætningsløse læ
sere med at håndtere det originale stof. Det var Tang 
Kristensens opfattelse, at for akademiske artikler ville 
skræmme mange interesserede bort, og han mente til
syneladende, at holderne kunne glædes ved at læse
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Holdere af tidsskriftet Skattegraveren 1884

stud.theoler

Kilde: Optælling fra DFS 1929/7: I. Fortegnelser over medlemmerne af Dansk Samfund til Indsamling af Folkeminder: Stemmesedler.
& DFS 1915/2 B. Bågøs efterladte papirer: Indmeldelser o. lign, i Folkemindesamfundet. Antal holdere i alt: 1057.

Medlemmerne af Dansk Samfund til Indsamling af Folkeminder 1884 fordelt på erhverv/uddannelse. Bestyrelse og 
redaktør nåede forbavsende bredt ud og forenede i Skattegraverens holderskare både lærd og læg, hvad sjældent er lykkedes 
for kulturfaglige tidsskrifter.

det gamle stof på samme måde, som de tidligere var 
vante til at få det fortalt. Det var jo et vigtigt moment, 
hvis traditionen kunne bevares ad den vej.

Resultatet blev, at tidsskriftet mistede abonnenter 
lige fra den optimistiske start, og der var tillige, på 
grund af »usømmeligheder« i eksempelstoffet, ud
meldelser fra flere borgerlige holdere.1911889 var der 
under 100 medlemmer tilbage, og Bågø foreslog at 
indstille virksomheden ved årets udgang, mens der 
endnu var økonomisk overskud. Tang Kristensen var 
ulykkelig og mente, at man burde forsøge et år end
nu, hvad han personligt tilbød at bære omkostnin
gerne for. Til sidst måtte han dog bøje sig for flertal
let. Dog følte han sig forpligtet over for de mange 
indsendere til at udgive et bind »efterslæt« til Skatte
graveren med det resterende stof samt et register til alle 

19. igaa/ia Breve til H.F. Feilberg I: Bågø t. Feilberg 
1884.09.06.

20. MO, 3,1925, s. 243.1929/146. Feilberg t. ETK 188g.12.10;
1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1920.12.31.

årgangene. Bestyrelsen overlod ham resten af kasse
beholdningen til formålet. Tang Kristensen mente, at 
hovedbaggrunden for nedturen var, at Bågø havde 
været for ukritisk med hensyn til distributionsforhol
dene. Det afviklende bestyrelsesmøde i Kolding op
fattede han som et personligt nederlag, og ved afske
den lod han nogle hårde bemærkninger falde til 
Feilberg, så sårende, at den altid moderate Feilberg 
skrev tilbage: »Indtrykket af de sidste ord vi skiftede i 
Kolding, var så tungt og tiden var så kort; jeg var al
lerede den dag utilpas, at jeg følte trang til at få sagt 
noget mere.« 30 år senere skrev Tang Kristensen til 
den unge Ellekilde om den tragiske oplevelse i 1889: 
»Vi kunne meget godt have fortsat både ét og to år. 
Man har ikke altid behandlet mig godt.«20
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Til Bågø lagde Feilberg ikke skjul på, at han de 
seneste år syntes mindre og mindre om Tang Kristen
sens personlige udgivelsesmåde. Han skrev tilmed, at 
han var »blevet så ked af at have med E.T. Kr. at gøre 
i forretningssager, så jeg er glad ved, at alt nu hører 
op. Om det ikke har været bestemt udtalt, har der væ
ret i hans breve en slags mistanke om uorden og 
sløseri.«21

21.1915/2C. Bågøs efterladte papirer: Feilberg t. Bågø 
1890.03.24,1890.05.20.
22. Nævnt flere gange i ETK’s breve til Feilberg.
23. MO, 3,1925, s. 283, 285.

Skattegraverens endeligt skal ses i lyset af, at det nye 
tidsskrift startede med noget så sjældent som en stor 
holderskare og en god økonomi. Nedgangen forløb 
støt over seks år, og symptomerne var tydelige allere
de efter det første. Alle i bestyrelsen var positive over 
for opgaven, men havde ingen erfaring på området. 
Den undlod at tage aktivt ansvar over for distributi
onsproblemerne, og Feilberg satte ikke sin formands
position ind på at få skiftet trykkeri og skabe en bre
dere redaktion til erstatning for Tang Kristensens 
enmandshær.

I 1889 havde i hvert fald Feilberg og Bågø uden 
om Tang Kristensen taget kontakt til københavner
kolleger for at fortsætte bladets virke i andre rammer. 
Ideen var at give det sproglige aspekt større plads ved 
siden af folkloren, at gøre det faglige indhold mindre 
afhængigt af de folkelige holderes ønsker samt at 
publicere flere »samlende afhandlinger«. Resultatet 
blev Dania. Tidsskriftforfolkemål og folkeminder, redigeret 
af Kristoffer Nyrop og Otto Jespersen. Det sproglige 
blev prioriteret og det gamle indsamlingsformål ned- 
droslet. Til gengæld fik de dygtige, unge sprogfolk 
Dania til at ligne et moderne, akademisk organ.

Tang Kristensen havde selv i det sidste år nævnt 
nedlæggelse afbladet som en reel mulighed.22 Allige
vel oplevede han afslutningsmødet i Kolding som en 
»dødsdom«, som han kaldte seancen. Han reagerede 
med en blanding af vrede og mismod, som blev tyde
lig i 1890’erne, hvor han trak sig mere ind i sig selv. 
Efter mødet tog han ikke hjem til Grete, men vandre
de direkte ud på optegnelsestur.23 Endnu engang 

havde han mistet noget, som han havde arbejdet for, 
og hver gang der fremover var mulighed for det, fore
slog han en genoprettelse af Folkemindesamfundet 
og en fortsættelse af Skattegraveren.

Tang Kristensens forhold til Dania var fra starten præ
get af skepsis over for dets tørre stil, og bedre blev det 
ikke, når nogle af bidragyderne havde indvendinger 
imod indholdet i hans egne bøger. Særligt signaturen 
»O. Nielsen« kom til at gå ham på, og Tang Kristen
sen skrev til Feilberg, at både Dania og anmelderne 
åbenbart ville ham til livs. Med indirekte adresse til 
Tang Kristensen havde Københavns stadsarkivar, 
dr.phil. Oluf Nielsen (1838-96), i Jyske samlinger 1889 
kritiseret den aktuelle optagethed af mundtlig overle
vering, og til gengæld fandt Tang Kristensen Nielsens 
meget generelle ytringer om sagns kildeværdi hen
synsløse og vrangvillige, som han udtrykte det.24

Kort efter anmeldte romanisten, Kristoffer Nyrop, 
Tang Kristensens lille bog, Kuriøse overhøringer i skole og 
kirke i Dania. Tang Kristensen havde i skriftet publice
ret en optegnet anekdote, som docent Nyrop mente at 
have set hos Francois Rabelais. Optegnelsen var altså 
hverken dansk eller oprindelig, og stammede histori
en nu også fra folkemunde, eller havde anekdoten rod 
i et litterært forlæg? Kritikken drejede sig om et tilba
gevendende tema i samtidens traditionsdebat. Nyrop 
medgav, at Rabelais i 1500-tallet måske kunne bygge 
på en ældre, mundtlig tradition. Men han skrev, at 
udgiveren savnede »den fornødne kritik og ikke har 
noget absolut skarpt blik for, hvad der er virkelig 
ægte og folkeligt, og hvad der ikke er det.« Hvad det 
absolutte blik for det ægte folkelige bestod i, stod hen 
i det uvisse, og Tang Kristensen sammenholdt ordene 
med Oluf Nielsens artikel om folkesagn i det samme 
nummer af Dania. Her fastslog Nielsen, at mange fol
keminder næppe var mere end en generation eller 
højst et århundrede gamle, og at den barnlige fantasi

24.1922/158. ETK t. Feilberg 1893.12.17. O. Nielsen: »Hans 
Hansen i Skjærup«, Jyske samlinger, 2:2,1889-90. 1922/158. ETK 
t. Feilberg 1889.06.13. Koblingen mellem O. Nielsen og ETK 
er bemærket i »KHS’s« replik til ETK i Jyllandsposten, 
1893.01.21.
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W. fom ?lrel Sorbfetré 23itft

Xrøcft Slav 1729.
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Svend Grundtvig mente, 
at den populære vise om 
»Hagbard og Signe« (DgF 20) 
gik tilbage til 800-tallet, men 
der eksisterer ingen skriftlige 
forlæg til dette »skjaldekvad«, 
hvis handling første gang er 
gengivet hos Saxo (bog 7.7), 
og fra 1500-tallet kendes fra 
håndskrevne viseopskrifter. 
Fra 1600-tallet ses den i trykt 
form og fik også udbredelse 
som skillingsvise. Senere også 
optegnet »fra folkemunde«. 
Forside af flyveblad fra 1729 
med de to hovedpersoner 
fra højere stand i barokag- 
tige kostumer. »Hagbard og 
Signe« er et godt eksempel på 
forholdet mellem vise og sagn. 
I mange folkeviser - og særligt 
i de meget udbredte - har der 
sandsynligvis eksisteret en 
fortløbende vekselvirkning 
mellem skriftlig og mundt
lig tradition. Et enstrenget, 
enten tekstligt eller mundtligt 
overleveringsforløb vil næppe 
kunne fastlægges.
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til stadighed omdannede sagnene. Han kritiserede 
Olriks brug af sagn og henviste til Knud Valløes om
tale af »de kritikløse samlere, der fandt hedenske my
ter og dybsindige tanker i det, der forekom ædruelige 
mennesker som tankeløst pjat.«25 Den slags formule
ringer var velkendte i selvpromoverende akademisk 
mandjævning, men på Tang Kristensen virkede de 
voldsomme.26 Nyrops og Nielsens opfattelser bunde
de i en modstilling af kulturel essens over for kon
struktion. Her blev den tradition, som var optegnet i 
felten af »tekstfolkene«, opfattet som en mere eller 
mindre sen konstruktion (nydannelse) blandt folk, og 
dermed for noget ikke særligt interessant. Den ellers 
kundskabsrige Nyrop brugte forståeligt nok sin fran
ske orientering i sin kritik af Tang Kristensens eksem
pel, men ellers var han som redaktør langtfra på hjem
mebane, når det gjaldt primært erfaret folklorestof.

25. Kristoffer Nyrop: »Vandrende æmter og æmner«, Dania, 2, 
1892-94, s. 4gff.; O. Nielsen: »Bemærkninger til nutidens 
danske folkesagn«, Dania. 2, 1892-94, s. 35ff.
26.1922/1510. ETK t. Feilberg 1889.06.13.
27. Fx i en indsigelse mod en anmeldelse af hans egen Kuriøse 
overhøringer hvor anmelderen mente, at ETK tog for mange 
mindre gode eksempler med, Jyllandsposten, 1893.01.16.
28. 1922715b. ETK t. Feilberg 1892.12.23,1893.01.17.

29. 1929/146. Feilberg t. ETK 1893.01.01.1917/126 I. Feilberg t.
Olrik 1893.02.02. 1893.03.10.
30. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1893.03.01.

Tang Kristensen var ofte selv en barsk anmelder, 
og han veg sjældent tilbage for direkte at opfordre 
modstandere til at »holde mund«, hvis han fandt det 
rigtigst.271 Dania fandt han dog, at det var urimeligt, 
at han blev kritisk vurderet på baggrund af en beske
den bog, når tidsskriftet tillige havde fået den store 
Det jyske almueliv til anmeldelse, og han syntes, at kom
mentarerne sigtede lavt, da Dania på andre områder 
ikke var særlig kritisk. Tang Kristensen havde faktisk 
kendt Nyrop gennem adskillige år men jamrede sig 
alligevel. Til Feilberg skrev han, at »Dania har nok et 
horn i siden på mig; ... selvfølgelig skulle jeg rakkes 
ned. Jeg har nu lovet mig selv, at jeg aldrig skal skrive 
noget i det tidsskrift.« Måneden efter fortalte han, at 
han havde trukket en indsendt artikel til Dania tilba
ge, for han ville nødigt publicere i et tidsskrift, hvortil 
Oluf Nielsen bidrog med indlæg.28

Feilberg svarede, at Tang Kristensens svar rigtig
nok var et brev »i panser og plade«, og til Olrik be

mærkede han, at »Kristensen er vred, ja måske forbit
ret... jeg har forsøgt at tale ham tilrette.« Om Nielsens 
bemærkning noterede Feilberg: »Jeg tror nu heller 
ikke, at O. Nielsen eller i det hele historikerne har øje 
for det stykke folkepsykologi, som der gemmer sig i 
sagn og eventyr. Jeg skrev til Kr., at jeg synes ikke, at 
dette var værd at bryde sig om ...« Året efter følte 
Tang Kristensen sig igen overfaldet af Nielsen, og i 
hans øjne optrådte denne uforskammet og fortjente 
intet mindre end »en overhaling«.29

Olrik skrev til Feilberg om Oluf Nielsens stikle
rier: »Jeg kan ikke lide, at han gang på gang vælter sig 
ind på Tang Kr., som er så forsvarsløs.«30 Hermed 
sigtede han desuden til, at Tang Kristensen sjældent 
besad, hvad Svend Grundtvig - og nok også han selv 
- forstod ved fornøden belevenhed, som var nødven
dig, hvis man på en utvungen og dog disciplineret 
måde skulle gå i rette med lærde anmeldere. Tang Kri
stensen kunne sagtens skælde ud, hvad der kun ville 
gøre ondt værre. For ham drejede sagen sig om noget 
mere end intellektuelle spørgsmål. Tang Kristensen 
stod ikke kun op for sine personlige synspunkter, men 
også for selve traditionsmaterialet, og her kom han 
nogle gange i konflikt med, hvad der sagligt set kunne 
forsvares. Han følte sig krænket, hvis andre ringeag- 
tede folklorens værdi, og denne holdning fandt han, 
at ledende kredse i Dania repræsenterede.

Forurettelsernes optik
Ligesom de kritiske ord i Dania huskede Tang Kristen
sen livet igennem flere andre hændelser, hvor han følte 
sig desavoueret. Begivenhederne fortonede sig ikke 
med årene, men blev gemt i en slags forurettelsernes 
depot, som han konsulterede, når der var brug for det. 
Igen må spørgsmålet være, om der på trods af eksem
plernes forskellighed kan spores genkomne momenter 
i den måde, som Tang Kristensen oplevede dem på.

Foruden sin livsvarige ydelse modtog Tang Kri
stensen gennem mange år rejseunderstøttelse til ind-
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J. C. Christensen 
og Evald Tang Kristensen.

Hr. Redaktørl
I Anledning af Evald Tang Kri

stensens Erindringer, som er an
meldt i Deres Blad, ønsker jeg at 
meddele, at jeg ikke mindes, at 
jeg nogensinde er kommet forsent 
til en Audiens, og ikke heller, at 
jeg har skadet Hr. E. T. K. i hans 
Arbejde.

p. t. Kjøbenhavn, d. 5. Jan. 1929.
J. C. Christensen.

Forhenværende statsminister J.C. Christensens replik i 
Viborg Stifis Folkeblad 7/11929, efter at han i Tang Kristen
sens erindringer havde set, at han skulle være kommet for 
sent til en audiens og have skadet folkloristen.

samlingen og trykningstilskud til sine bøger. Da til
skuddet til publicering i 1903 blev nægtet ham, fandt 
han det helt uforståeligt, særligt da der nu sad en Ven- 
stre-regering. Han opsøgte J.C. Christensen i ministe
rens audiens, hvor kultusministeren sagde ham ligeud, 
at regeringen skulle spare, og at han mente, at Tang 
Kristensen kunne undlade at udgive mere, end han 
havde gjort, da offentligheden nu havde tilstrækkeligt 
med trykt folkemindestof. Tang Kristensen hævdede 
senere, at ministeren ydermere var mødt en halv time 
for sent til audiensen, at han selv ikke blev budt en 
stol, som han ellers plejede, når han var i ministeriet, 
samt at han var blevet affærdiget på en uhøflig måde.31

31. ETK fik tilsyneladende samme vilkår som andre audiens
søgende, som der kunne være mellem 20 og 90 af hver uge, jf. 
Poul Duedahl: J.C. Christensen. Kbh. 2006, s. 170,199.

32. MO, 4,1927, s. 301.
33.1922/158. ETK t. Feilberg 1909.01.08; MO, 4,1927, s. 279E, 
122.
34. Viborg Stifts Folkeblad, 1929.01.07; 1906/139. Breve ETK. Trykt 
opfordring 1928; 1929/137, 24 Biografisk og anmeldelser: 
»ETK’s mindesmærke«.
35- L ETK t. Bjerge 1909.12.21.

Året efter, i forbindelse med festen for Ribe dom
kirkes indvielse efter renoveringen, mødte Tang Kri
stensen igen J.C. Christensen og undlod at hilse på 
ham.32 Og i adskillige senere interviews vendte folklo
risten tilbage til den bortfaldne trykningsunderstøt
telse og J.C. Christensens ringe interesse for hans sag. 
Journalisterne videregav gerne beklagelserne, da det 
efter 1905 var rigets førstemand, det drejede sig om. 
Til Feilberg skrev Tang Kristensen, at J.C. Christen
sen var hans største fjende og havde mødt ham med 
spydighed. I sine Minder og oplevelser formulerede han 
endnu engang, at ministeren »i min virksomhed som 
samler af folkeminder har gjort mig mere skade end 
nogen anden.«33 J.C. Christensen huskede ikke selv 
mødet med folkloristen og omtalte ikke sagen i sine 
samtidige dagbøger. Kort efter, at Tang Kristensens 
erindringer var udkommet, indrykkede den tidligere 
statsminister dog en notits i Viborg Stifts Folkeblad, hvor 
han meddelte, at han ikke erindrede at være kommet 
for sent til en audiens, ej heller at have skadet Tang 
Kristensen i hans arbejde. J.C. Christensen var senere 
medunderskriver på stiftelsesskrivelsen til Evald Tang 
Kristensen Selskabet i 1928 og på indsamlingsopfor
dringen til rejsning af mindesmærket over den gamle 
skattegraver i 1930.34 Det var tydeligt, at regeringens 
prioritering gik imod Tang Kristensens interesser, 
selv om det næppe - som han troede - var med den 
hensigt at skade ham personligt. Over for Poul Bjerge 
hævdede Tang Kristensen, at J.C. Christensen havde 
givet ham »nådestødet«, og »fra hans ministertid 
stammer al min modløshed.«35

Under arbejdet med Skattegraveren forekom et lille 
sammenstød med Christoffer Bågø af samme karak
ter. Sagen drejede sig om, at Tang Kristensen af og til 
bragte såkaldte præstehistorier i sine kildeudgivelser; 
ofte om navngivne præster, som Bågø hævdede var 
døde for mindre end 30 år siden, og hvis familie stadig 
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levede. Præstehistorier var historier om landsbypræ
sters naragtige eller mindre klædelige opførsel blandt 
menigheden og kunne foruden det morsomme præg 
også være del af almuens gamle animositet mod »de 
store« i samfundet. Adskillige præster kunne dog i 
muntert lag selv præsentere den form for beretnin
ger?6

Bågø skrev til Tang Kristensen, at han selv var af 
gammel præstesiægt og kendte til nogle af de omtalte 
teologer. Han syntes, at det var hensynsløst at bringe 
deres historier til torvs, og at nogle af fremstillingerne 
var simple og sandsynligvis utroværdige. Tang Kri
stensen svarede, at præsterne næppe var »højere væ
sener end andre folk, endskønt de vel nok tit selv har 
syntes det.« Hans formål var ingenlunde at gøre stan
den ondt, men at oprulle nogle kulturbilleder, lige
som han gjorde med andre erhvervsgrupper. Han 
fandt imidlertid, at nogle af præsterne havde opført 
sig på en måde, så de fortjente at få deres gerninger 
omtalt. Bågø understregede, at han ikke var imod 
trykning af den type historier; men der var tale om en 
personidentifikation af nys afdøde mennesker, som 
han fandt »taktløst og inhuman.«36 37 38 39 Tang Kristensen 
forstod næppe Bågø, omend han i erindringsværket 
senere kom tilbage til spørgsmålet og fremførte en 
lidt mere nuanceret betragtning: Han troede langtfra 
selv på, at alt i præstehistorierne var rigtigt, og der 
forekom utvivlsomt overdrivelser; dog viste fortællin
gerne almuens opfattelse af præsterne og deres hand
linger, og det var den, det var hans formål at afbil
de?8 Det, som Bågø kaldte for taktløshed, kunne 
tilsyneladende aldrig vejes op imod hans egen kultur
historiske idé.

36. ETK gav et eksempel på dette og mente, at da de fleste 
præster selv var ret opstyltede, burde de også kunne tåle, »at 
man rører ved dem.« 1929/153. Breve til hjemmet. Fra Hodde 
1889.03.ii t. Grete.
37. Jf. MO, 3,1926, s. 242,1929/143. Breve: Bågø t. ETK 
1889.02.25; 1915/2C. Bågøs efterladte papirer: ETK t. Bågø 
1889.04.01; 1929/9. Breve vedr. Folkemindesamfundet: Bågø t. 
ETK 1889.04.13; 1922/21. Feilbergs papirer vedr. Skattegraveren: 
Bågø t. ETK 1889.04.13.
38. MO, 3,1926 s. 242, jf. også s. 348, hvor han taler om 
kulturhistoriske hensyn.

39. 1917/122 II. Olrik t. Feilberg 1908.04.02.
40. 1917/127. ETK. t. Olrik 1912.12.21; 1929/152I. ETK. t. 
Grüner-Nielsen 1913.04.22; 1929/152 I. ETK t. Bjerge 
1914.05.12; 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1916.05.07.

Tang Kristensens attitude til Axel Olriks håndte
ring af den såkaldte gådebog havde noget af samme 
karakter. Igennem mange år fortalte Tang Kristensen 
gerne om Olriks manglende støtte til hans Danskefolke- 
gaader, udgivet i 1913. De hyppige anker mod Olrik 
kan virke voldsomme, omstændighederne taget i be
tragtning. Initiativet til udgivelsen kom fra Tang Kri
stensen, og det blev overvejet, om den nye forening, 
Danmarks Folkeminder, kunne påtage sig udgivelsen 
af den ret omfangsrige bog. Olrik refererede til Feil- 
berg fra et styrelsesmøde i 1908, hvor arkivassistent 
Bloch skældte »sådan ud på [de] uanstændige gåder, 
så ETK kom i helt godt humør af at svare igen«?9 
Dog henstillede Olrik øjensynligt til forfatteren, at 
han enten udelod eller omformede de mange anstøde
lige passager i manuskriptet, da de ville gøre bogen 
usælgelig i københavnerkredse. Men Tang Kristensen 
havde vanskeligt ved at bestemme sig til et sådant 
skridt, og Olrik var desuden optaget af arbejde med 
flere andre udgivelser. Tilsyneladende gik sagen lige 
så stille i stå.

Olrik kendte til Tang Kristensens heftige reaktio
ner på uenighed og modstand i almindelighed og mi
stede tilsyneladende interessen for manuskriptet. Det 
gjorde yderligere forfatteren harm, og til sidst beslut
tede Tang Kristensen sig for selv at udgive værket. 
Senere beklagede han sig til Grüner-Nielsen over, at 
Olrik ikke havde gidet se ordentligt på hans bogfor
slag, og til Poul Bjerge skrev Tang Kristensen, at Ol
rik »var så frygtelig bange for udtryk som pisse og 
skide.« Olriks elev, Ellekilde, fik at vide, at Olrik 
langtfra havde villet hjælpe i denne sag og derfor hav
de svigtet ham.401 Tang Kristensens øjne skulle Olrik 
og foreningen på trods af alle risici have ført sagen 
igennem. At Olrik på netop den tid sørgede over sin 
kones tidlige død og var optaget af at arbejde for sit 
folkloristiske professorats etablering ved universite
tet, havde Tang Kristensen næppe øje for. I hans brev 
til Ellekilde få uger før sin død i 1929 blev Olrik ikke 
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inkluderet blandt hans »sande venner«, netop på 
baggrund af, at han selv i første omgang havde fået 
manuskriptet om gåderne retur.41

41. 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1929.03.18. Jf. kap. 12 s. xßgx.
42. MO, 4,1927, s. 285.

Lidt af den samme reaktion, blot kraftigere, ses i 
Tang Kristensens vrede over de fortrædeligheder, 
som han oplevede ved etableringen af Historisk Sel
skab for Vejle Amt. Han viede ti fulde sider af erin
dringerne til en beskrivelse af forløbet og startede 
med at konkludere, at »Jeg syntes, at jeg blev så skam
melig behandlet, endog af folk, som jeg mindst havde 
troet til det, så jeg næsten kan sige, at den behandling 
gjorde mig flere år ældre.«42 Tang Kristensens redegø
relse blev udformet så udførligt, at den viser, at han 
sandsynligvis aldrig forstod, hvad der skete:

Tang Kristensen mente i begyndelsen af 1900-tal- 
let, at Vejle amt med sine tre købstæder og flere ud
dannelsesinstitutioner kunne bære et amtshistorisk 
samfund på linje med Ribes og Hardsyssels for deri
gennem at kultivere den historiske sans. Efter nogen 
sondering blev han anbefalet først at vinde stiftsamt
manden for sagen, men denne ville ikke anbefale at gå 
videre og havde ej heller større interesse for historiske 
forhold. Tang Kristensen gav dog ikke op. Han holdt 
møder mange steder, talte med relevante folk i både 
Vejle, Kolding og Fredericia, og i 1905 var samfundet 
en realitet. Tang Kristensen havde udarbejdet det fag
lige arbejdsgrundlag, opstillet en liste med mulige te
maer til en historisk årbog og givet udkast til love. 
Ved medlemmernes første afstemning til den ret store 
bestyrelse blev han også valgt ind, dog kun med et 
moderat stemmetal. Ved det første styrelsesmøde op
levede han, at alle ledende poster på forhånd var af
talt blandt de øvrige, og forundringen blev forstærket 
gennem det almindelige arbejde. Den tidligere ikke 
interesserede amtmand blev udpeget til formand, 
Tang Kristensen, som havde været hjernen bag for
eningen, fik ingen ledende poster, kom ej heller i re
daktionen af årbogen men blev tildelt en tilbagetruk
ken plads i foredragsudvalget. På styrelsesmøderne 
drøftede man ikke sagerne frit, og styrelsesmedlem
merne skulle højtideligt begære ordet efter tur. Sager 

var tilmed ofte ordnet forud for møderne. Formen 
forekom langt mere tvungen, end hvad han kendte til 
i Vestjylland og i det kulturvidenskabelige miljø i Kø
benhavn. Han følte sig tilovers og endte med helt at 
melde sig ud af samfundet. Ingen opfordrede ham til 
at fortsætte. I 1905 meddelte han sagtmodigt Poul 
Bjerge, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer nok var 
bange for, at han skulle få for meget at sige.43

20 år senere skrev Tang Kristensen, at han havde 
følt sig uhyre skuffet og meget brøstholden over det 
passerede: »Det gjorde mig virkelig meget ondt, at 
man sådan skubbede mig til side, just som det hele 
var i så god en gænge, og jeg kunne aldeles ikke be
gribe, hvormed jeg havde forsyndet mig, siden man 
tog en så grusom hævn over mig.«44

Som nylig tilflytter til Vejle - tilmed i nybygger
området Mølholm - var Tang Kristensen dumpet 
ned i et net af for længst etablerede relationer i en 
østjysk købstad, hvor man sjældent kunne agere rent 
ideelt. Uden tvivl var han det bestyrelsesmedlem, 
som vidste mest om kulturhistorie. Han var den, som 
med nogen professionalisme kunne tyde og arbejde 
med de ældre dokumenter i Viborg og København 
og den, som bedst kunne formulere sig historiefag
ligt, hvad adskillige udkast viser. Foruden sin orga
nisatoriske indsats regnede Tang Kristensen med, at 
disse kvalifikationer ville sikre ham en naturlig plads 
i det nye selskab som den første blandt ligemænd, og 
den rolle ville han gerne udfylde. Han fik lov til at 
yde meget i etableringen af foreningen, hvad mange 
var taknemmelige for, men lige så snart de prestige
fulde poster skulle besættes, trådte byernes gamle 
sociale hierarkier og den indbyrdes konkurrence i 
funktion. Det kunne næppe være anderledes, for alle 
styrelsesmedlemmer var i forvejen veletablerede bor
gere i de tre byer, og det nye historieinitiativ kom 
først og fremmest til at indgå i det allerede eksiste
rende mønster for lokal positionering. Tilbage til 
Tang Kristensen blev en beskeden udvalgsplads, og 
ud fra faglige grunde forstod han slet ikke den place
ring. Han fandt, at de andre desavouerede ham, nær-

43- I929/I52 L ETK t- Bjerge 1905.07.24.
44. MO, 4,1927, s. 289E
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mest stjal hans idé og frejdigt annekterede hans for
arbejde.

Foruden de faktuelle ærgrelser, som Tang Kristen
sen kom ud for, indeholder de refererede eksempler 
fælles træk i form af en blindhed over for alternative 
tolkninger og en jernvilje til at huske krænkelserne. 
Tang Kristensen etablerede frejdigt en sammenhæng 
mellem J.C. Christensens afslag til trykningsstøtte og 
hans egen »modløshed« i livet, Bågøs borgerlige be
kymring over sine præstebekendtes omdømme kunne 
ikke indgå som et emne i brevvekslingen, der fortjente 
overvejelse, og Olrik, som om nogen havde hjulpet 
ham over tristheden efter den voksne datters og Gre
tes død, fik kritik, selv om han havde haft meget andet 
at se til end Tang Kristensens gådebog. Endelig ud
viklede det amtshistoriske selskabs overtagelse af 
hans initiativ i Vejle sig til personlig sorg, fordi han 
var ude af stand til at anerkende det borgerlige magt
spil i småbyer som et vilkår, selv om han godt kunne 
referere det. Mange af de fortrædeligheder, som Tang 
Kristensen oplevede fra omgivelsernes side, blev i 
hans univers til direkte chikane af ham eller hans inte
resser.

Det forstærkede hans opfattelse af at være gen
stand for omgivelsernes skepsis, for ikke at sige forføl
gelse. Tang Kristensen og de involverede fik tilsynela
dende aldrig diskuteret hændelserne igennem, og de 
hørte ikke til de temaer, som han selv senere gennem- 
drøftede i sine personlige papirer. Til gengæld blev 
sådanne historier i direkte erindret form gemt til in
terviews, som eksempler i korrespondance eller til epi
soder i erindringsværket.

En nødvendig mand

Det er nærliggende at se Tang Kristensens opfattelse 
af sådanne hændelser som baggrund for hans egen 
optræden i andre sammenhænge, omend perspektivet 
næppe bør strækkes for langt. Dog eksisterer der ad
skillige eksempler på Tang Kristensens særegne op
førsel, uden at der kan peges på en aktuel anledning. 
Til gengæld synes hans reaktioner at have baggrund i 
en almen skepsis over for de involverede, ofte med 
rod i forhold adskillige år tilbage; en mistro, som 

nemt kunne udløse en brysk fremtræden i situationer, 
der for andre mennesker var ret uskyldige.

Hans skepsis over for Feilbergs store jyske ordbog 
er allerede nævnt, og det langstrakte udgivelsesforløb 
afspejler, hvordan Tang Kristensens optræden i sam
arbejdet ændrede sig fra at være positiv til nærmest at 
blive det modsatte. Ordbogsarbejdet startede i 1877, 
hvor Tang Kristensen forsikrede Feilberg om, at »... 
jeg vil da såre gerne hjælpe Dem med, hvad jeg for
mår«. Udenpå det første hefte af ordbogen, som Tang 
Kristensen fik tilsendt i 1886, kaldte Feilberg ham da 
også for sin »kære mangeårige arbejdsfælle og ven.«45 
Tang Kristensen lod Feilberg bruge sin egen store 
ordsamling på sedler, og Feilberg sendte ham tidligt 
sit eksemplar af Chr. Molbechs dialektleksikon med 
opfordring om at tilføje sine egne bemærkninger til 
hvert enkelt opslag og ord for ord sende dem til Feil- 
berg.46 Det var intet mindre end et sisyfosarbejde, 
som klart lå uden for almindelig akademisk hjælp og 
støtte, og selv om Tang Kristensen sendte ham kom
mentarer på en del ord i leksikonet, veg han tilsynela
dende uden om den generelle anmodning. Til gen
gæld lånte han gennem årene Feilberg stakkevis af 
jysk, folkloristisk stof og svarede på mængder af stør
re og mindre spørgsmål. Så mange, at Feilberg med
sendte frimærker til besvarelserne, hvad Tang Kri
stensen dog sagde nej tak til at modtage.

45. 1922/15^ ETK t. Feilberg 1877.06.07. 1929/146. Feilberg t. 
ETK 1886.03.23 ; MO, 2,1924, s. 409.
46. 1929/146. Feilberg t. ETK 1877.07.23. Feilberg brugte 
vendingen: Molbechs ordbog, men der er tale om dennes 
dialektleksikon fra 1841. ETK erhvervede selv bogen et halvt 
år senere - som en foræring fra S. Grundtvig.
47. 1929/146. Feilberg t. ETK 1901.08.15.

Fra at være imponeret over Feilbergs akkuratesse i 
arbejdet gav Tang Kristensen dog stadig hyppigere 
udtryk for forundring over, hvad Feilberg ikke vidste 
om jyske ordformer. Og Feilberg indrømmede gerne 
sin gæld til skolelæreren: »Mit ordbogsarbejde er jo 
for en stor del bygget på Deres samlinger, og i sam
menligning med alt, jeg kender, selv med italieneren 
[Giuseppe] Pitré, er jo Deres samlinger mere omfat
tende og rige end nogen, jeg kender.«47 Ved modta
gelsen af hvert nyt ordbogshefte opdagede Tang Kri
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stensen dog altid fejl i kommentarer og ord, som i 
hans øjne manglede. Fra slutningen af 1880’erne - 
hvor Dansk bondeliv udkom, og Skattegraveren gik ned - 
blev forholdet mere anstrengt, og Tang Kristensen 
skrev i sine takkebreve for ordbogshefter, at han fort
sat fandt en del fejl, ofte uden yderligere forklaring. 
Den slags gjorde Feilberg harm, og han måtte have 
luft over for vennen Olrik, når Tang Kristensen fx 
havde meddelt, at »jeg kiggede nys lidt i det [nye hef
te], og fandt en hel del at bemærke!« Feilberg ville 
vide, om det drejede sig om mangler, fejl eller tvivls
spørgsmål, og fandt i almindelighed udtryksformen 
stødende.48

48. 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1895.01.23.

49. 1922/158. ETK t. Feilberg 1905.01.21; 1929/146. Feilberg t. 
ETK 1905.02.ii; 1922/158. ETK t. Feilberg igii.02.07; 1917/121
I. Olrik t. Feilberg igu.02.15.
50. 1922/158. ETK t. Feilberg igio.04.06; 1929/146. Feilberg t. 
ETK igio.04.10.

Den slags formuleringer var almindelige for Tang 
Kristensen. Dog kunne der forekomme mere konkret 
kritik, skønt hyppigt i petitesseafdelingen. I 1905 var 
han fortørnet over flere unøjagtigheder, hvad der fik 
Feilberg til at svare:

Ak ja, kære hr. Kristensen, om det var den eneste skrø
belighed ved min ordbog, at mine meddelelser om to 
indvandrede tyske ord var ufuldstændige, og [at] jeg 
manglede fedtsæk - nu er alt noteret - , ja, så! - Men 
der står på titelbladet: »Bidrag til... [ordbog over jyske al
muemål]« og side VI at jeg måtte nøjes med, hvad jeg 
kunne få fat på uden at rejse.

I ordbogens sidste hefte fra 1911 blev Tang Kristensen 
»højligt forbavset over enkelte af ordformerne, der af 
mig må betegnes som ravruskende gale. Der er nu så
ledes udsagnsordet vippe, der forklares som pibe. ... 
Det hedder på jysk hvippe og ikke vippe ...,« skrev 
han. Og Tang Kristensen fortsatte med kritik af nogle 
af de bragte eksempelformer, som i hans øjne var 
»helt forplumrede«, og sluttede: »Sådan er der på 
disse to sider misforståelse på misforståelse.« Samti
dig takkede han for Feilbergs hilsen til hans fødsels
dag. Feilberg oversendte Tang Kristensens brev til 
Olrik, som slog nogle af kritikpunkterne efter på Det 
Kongelige Bibliotek og selv kunne meddele, at han 
ligeledes havde fået »en skylle« af Tang Kristensen, 
fordi vippe i de fleste bøger skrives uden h. Han fandt 

for øvrigt, at Tang Kristensen udviste almindelig ilde- 
sindethed, det vil sige misundelse.49

Samme attitude kan ses i et brev, hvor han som van
ligt gjorde opmærksom på ord, som han savnede i ord
bogen og til slut bemærkede, at han flygtigt kendte til 
Feilbergs værk Jul 1-2 fra 1904-07, hvorefter han skrev: 
»Deres bog om julen har jeg kun set en eneste gang, 
men har aldrig læst i den. Der udkommer nu også i vor 
tid så mange bøger, det ikke er værd at læse. Jeg har af 
og til begyndt derpå, men må lægge slige bøger bort 
med den stærkeste følelse af utålmodighed.« Fire dage 
senere sendte Feilberg ham et eksemplar.50

Hvis Tang Kristensen befandt sig i omgivelser, 
hvor han af for længst passerede årsager følte sig 
utryg, kunne han fremvise en nærmest studs attitude, 
tilsyneladende uden ydre grund. 11895 deltog han en 
dag i Askovs efterårsmøde og besøgte Feilberg. Den
ne skrev senere til Olrik om visitten:

Vi gik over til [familien] Nutzhorn, hvor vi var bedt til 
te om aftenen, men han var så stødende i sit væsen - der 
var et par fremmede koner - at jeg fortrød at have taget 
ham med, og skal ikke let anden gang gøre det. Jeg op
fordrede ham ikke til at blive ... Det er dog underligt, 
når han kræver så meget hensyn selv, at han viser andre 
så lidt, at man næsten med overvindelse beder ham 
sidde ned ... Vi skiltes i øvrigt meget venligt.

Tang Kristensen forespurgte året efter om lov til at 
interviewe nogle af eleverne på Askov. Skolens in
spektør, Jacob Appel, udspurgte ham nøje om hensig
ten, og en anden lærer var direkte forbeholden. Tang 
Kristensen fandt modtagelsen »styg«, Appel havde 
virket som en »forhørsdommer«, og Tang Kristensen 
opførte sig tilsyneladende også denne gang noget til
knappet. Over for Olrik beskrev Feilberg episoden 
sådan: »Kristensen har været her, meget unådig, mis
fornøjet, rejste smækvred herfra og mener sig bittert 
forurettet. [Forstanderens kone] fru Schrøder, hos 
hvem han drak te, brugte grumme stærke udtryk om
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Forsiden til Axel Olriks Danske 
heltesagn fra 1901. Ligesom 
digteren Ingemanns historiske 
romaner kom Olriks genfor
tælling af heltesagnene til at få 
stor udbredelse blandt den 
læsende ungdom. Lorens 
Frølichs dramatiske illustratio
ner - hvoraf mange var tegnet 
til Adam Fabricius’ Illustreret 
Danmarkshistorieforfolket fra 1854 
- hjalp også med til at gøre de 
gamle sagn så virkeligheds
nære, at de umiddelbart 
indgik i folks opfattelse af 
Danmarks forhistorie. Det var 
delvist også meningen, for 
Olrik opfattede den forhistori
ske del som genuine oldtids
minder. På tegningen ses Rolf 
Krake smide den store 
guldring for at stoppe sine 
forfølgere. Beskæftigelsen 
med sagntiden og de tidlige 
skriftlige beretninger var frem 
til mellemkrigsårene en del af 
folkloristikken; senere overgik 
fagfeltet hovedsagelig til 
litteraturhistorien. Den seneste 
udgave af Danske heltesagn er 
udsendt i 1990.

AXEL OLRIK
DANSKE HELTESAGN

MED TEGNINGER AF 
LORENS FRØLICH

ham. Der er dog noget tragisk i at alle, som under 
ham det vel, fornærmer og støder han til alle sider.«51 
Det var øjensynligt et af den slags sociale forløb, hvor 

51. 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1895.09.28; 1922/15^ ETK t. 
Feilberg 1896.12.22,1897.01.04; 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 
1897.01.08.

Tang Kristensen adderede den aktuelle afvisning sam
men med en lang række tidligere forurettelser fra for
skellige sider. I sådanne situationer plejede han ret 
hurtigt at forlade selskabet for at gøre en ende på pi
nen. Kun undtagelsesvist, forløb samværet gnid
ningsfrit, som da Feilberg i 1902 kunne skrive til Ol
rik: »[Tang Kristensen] rejste i middags efter tre dages
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H.F. Feilberg som gammel 
mand og stadig engageret. 
Ifølge Poul Bjerge blev Feil- 
berg faktisk mere livlig med 
årene, og han var i Danmark 
unik i sin orientering inden 
for engelsk antropologi i 
kolonierne. Den unge, svenske 
forsker, C.W. v. Sydow, har 
i begyndelsen af 1900-tal- 
let fotograferet »farbror« i 
arbejdsværelset i Askov. I 
den etnografiske folkloristik 
repræsenterede Feilberg den 
såkaldt britiske skole, som 
søgte den fællesmenneskelige 
tankegang og de organise
rende bestræbelser på tværs af 
kulturvariationerne. Briterne 
gjorde op med forfaldsmyten 
på baggrund af en oprindelig 
guldalder og arbejdede med 
universelle udviklingstrin 
på basis af levn - historiske 
»rester«, som Feilberg kaldte 
dem. Denne fagtradition stod 
i modsætning til den tyske 
skole, som var mere optaget 
af naturforankrede, mytiske 
(historiske) forklaringer. Sam
men med senere teorier om 
kulturspredning havde den 
tyske tradition bredere tilslut
ning blandt nordiske forskere. 
(Lunds Universitetsbibliotek; 
v. Sydow-samlingen).

ophold, han var usædvanlig blød og venlig; sad hele 
eftermiddagen i stille samtale i går hos mig, boede 
hos P. Bjerge.«52 Det var sjældent, at der blev rappor
teret om hyggelige stunder blandt kolleger. En undta
gelse var måske den internationalt anerkendte kom
ponist og koncertpianist, Percy Grainger, som i 1913 
skrev til sin veninde, Karen Holten:

52. 1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1902.02.17.
53. Kay Dreyfus (red.): The Farthest North ofHumanness. Melbour
ne 1985; P.G. t. Karen Holten 1913.11.15.

Just think, E. Tang Kristensen was at the Concert last 
night, and I have spent the whole morning with him. 
He is marvelous, very amusing to be with. Perhaps I 
will spend 3-4 days with him next summer or autumn 
with the phonograph so that together we can collect 
some remnants of Danish folksongs.53
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Museumsforstander H.P. Hansen i Herning oplevede 
mistænksomheden hos Tang Kristensen over for 
Dansk Folkemindesamling i en nærmest barok sag 
om et gammelt korrektureksemplar af fjerde bind af 
hans Jyskefolkeminder. Under et besøg hos H.P. Hansen 
i 1923 opdagede Tang Kristensen det slidte eksemplar 
fra 1880 i reolen, og det gjorde ham alvorligt gal i ho
vedet. Hansen havde fået den beskedne og ukomplet
te bog overladt af Dansk Folkemindesamling til ar- 
bejdsbrug, men Tang Kristensen hævdede, at den var 
hans ejendom, som samlingen kun havde haft til låns, 
og ikke kunne gøre med, hvad den ville. Hansen fandt 
Tang Kristensen helt utrøstelig, og folkloristen ville 
nu kræve bogen tilbage. Da den ældre herre tog af 
sted, gav museumsmanden ham den 43 år gamle kor
rektur med hjem og skrev om sagen til Folkeminde
samlingen.54

54.1906/134. Breve: H.P. Hansen t. DFS 1923.09.30.

Selv om Tang Kristensen sympatiserede med 
Dansk Folkemindesamlings formål, var han skuffet 
over, at Olrik havde undladt at tage ham med på råd 
ved oprettelsen i 1904. Han fandt, at Samlingens med
arbejdere slet ikke var nok ude på rejser, særligt i Jyl
land, at indsamlingen næppe blev tilstrækkeligt prio
riteret, og at man burde udgive noget af hans utrykte 
materiale. Endelig kom hans mangeårige bekymrin
ger over at overlade Folkemindesamlingen først kom
plette kopier af hans optegnelser og senere origina
lerne. Der er næppe tvivl om, at i det mindste nogle af 
disse betænkeligheder blev genoplevet ved Tang Kri
stensens opdagelse af sin bog på den fremmede reol, 
og kun fordi H.P. Hansen kendte ham godt, skadede 
episoden næppe deres indbyrdes forhold.

Alt, hvad der havde at gøre med at miste noget, 
eller som tangerede personlig desavouering, satte 
Tang Kristensen i beredskab. Han kunne dårligt 
bære, at materielle goder, fx økonomiske tilskud, som 
han i egne øjne burde tildeles, gik hans næse forbi. 

Hans stærke reaktioner over umiddelbart små proble
mer som et ords herkomst, skal forstås på baggrund 
af, hvad der var gået forud i relationen mellem Tang 
Kristensen og den anden part. Feilberg havde i Tang 
Kristensens øjne lånt for meget, og Folkemindesam
lingen behandlede ham nok pænt, men med en diplo
matisk distance, som var ham bevidst.

Ofte kan man undre sig over, at de forskellige par
ter ikke blev så tirrede af Tang Kristensens skepsis, at 
de afbrød forbindelsen. Grunden var nok, at han det 
meste af sit liv var en nødvendig mand, og at denne 
materialeressource var så vigtig, at den kunne kom
pensere for handlinger, som de fleste mennesker næp
pe var sluppet af sted med. I korrespondancen ses, 
hvordan kollegerne i perioder kunne være grundigt 
trætte af Tang Kristensen, og alligevel blev han ved 
med at optræde i deres indbyrdes breve, for ligegyldig 
blev han aldrig.

Det er ikke ligetil at sige, om Tang Kristensen altid 
havde grund til at være krænket over de fortrædelig
heder, som han kom ud for. Foreløbig må man konsta
tere, at han hyppigt oplevede situationerne på den 
måde. Bag de enkelte sammenstød lå en følelse af, at 
det var ham, som tog det store slæb i det meste af lan
dets folkloreindsamling. Og samtidig lod universi
tetsfolkene ham forstå - på deres egen diskrete måde 
- at de selv var lidt mere, og også lidt mere polerede, 
end ham. Dog var Tang Kristensen også med til at 
skabe afstanden.

Selv om de ikke sagde det direkte, var både Svend 
Grundtvig og Olrik dybest set klar over, at Tang Kri
stensen var internationalt unik, og for anseelsens 
skyld gik det ikke an at bryde med ham. I stedet blev 
han for Olrik til den besværlige, men nogenlunde el
skelige tumling. »Den gamle gnavpotte«, som Olrik, 
hans kone og Feilberg i indbyrdes fordragelighed 
kaldte Tang Kristensen.
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Tang Kristensens blik på samfund og autoritet

Konstateringen af, at Tang Kristensens humør var 
svingende, og at kollegerne opfattede ham som gna
ven og til tider som bidsk, kan i sig selv næppe bruges 
til ret meget. Det er mere interessant, om et nøjere 
kendskab til Tang Kristensens særegne personlighed 
kan bidrage til at nuancere forståelsen af hans mere 
faglige virke. Hans anderledeshed kom ofte til udtryk 
i forbindelse med hændelser og personer, hvor man 
ikke skulle forvente det, hvad de efterfølgende eksem
pler vil belyse. Hensigten er at efterspore, om der på 
tværs af eksemplerne kan identificeres træk i hans 
måde at forstå omverdenen på.

Militæret, kongen og ridderkorset
Tang Kristensens holdning til samfundsautoriteter 
svingede fra det kritiske til - i sjældne tilfælde - det 
formelt høflige, men generelt lagde han afstand til 
selvhævdende autoritetsudøvelse. Han havde livet 
igennem et skarpt blik over for unødig magtanven
delse fra de fines og de uddannedes side over for så
kaldt almindelige mennesker.

I Tang Kristensens egen korte rekruttid i 1867 så 
han officerer og befalingsmænd, der både verbalt og 
korporligt hundsede voldsomt med mandskabet. 
Han oplevede tæt på, hvordan militær magtbrug den
gang var med til at understrege afstanden mellem 
bund og top. Og livet igennem huskede Tang Kri
stensen særligt en situation, hvor han og hans kam
merater under en transport blev vidne til et sådant 
optrin i Hørning kro på vej til Aarhus. I Minder og ople
velser skrev han mange år senere:

En noget beskænket person vilde køre med en af vog
nene og trængte sig på, men blev så af [militærjkusken 
trakteret med piskeslag, og manden blev ilde, ja, meget 
ilde behandlet. Blodet ligefrem drev ned ad hans an
sigt. Med stor harme så jeg på dette, og både jeg og 
flere andre gav vor utilfredshed og afsky for kuskens 
fremfærd højlydt til kende.

Før Tang Kristensen fik lejet en stedfortræder til mili
tærtjenesten, oplevede han fra de overordnedes side 
kun nedværdigende tiltale over for folkene, og han 
var glad for at komme hjem:

Udfrielsen af det åndløse og for mig højst ubehagelige 
soldaterliv var meget velgørende for mig. Jeg havde nu 
med egne øjne set, hvordan det gik til, og har aldrig si
den haft det mindste tilovers for soldatertjenesten .... 
Derfor har jeg heller aldrig kunnet tænke mig, at offi
cersstanden overhovedet kunde huse virkelig ædle in
teresser. Men der kan måske være enkelte undtagelser; 
de er dog vist ikke mange.1

1. MO, 2,1924, s. 37t, 39, jf. omtale af samme forhold i artk. 
om ETK i Danmark, 1885.07.10. Der eksisterer mange lignende 
udsagn fra tidligere værnepligtige.
2. 1929/142 Selvbiografier, ETK »1884a« s. 6.

Tang Kristensen reflekterede aldrig skriftligt over mi
litærets statsbærende rolle, dog syntes han på ingen 
måde om institutionen. Skulle han fremdrage nogle 
grunde til sin afstandtagen, gik de altid på militære 
personers latterlige opførsel i civilsamfundet eller de
res brutalitet, som i det omtalte eksempel. »Man slog 
og sparkede og gjorde nar ad de mere enfoldige, så 
blodet i mig stadig er i kog,« noterede han i 1884.1 2 
Trods sit Sønderjyllandsengagement var han, ligesom 
vennen, Jeppe Aakjær, nærmest antimilitarist.

I sommeren 1898, da Tang Kristensen havde be
søgt sin gode ven, adjunkt Feddersen, samt Olrik i 
København, ønskede han og Grete at overvære 50-års 
jubilæet i hovedstaden for veteranerne fra treårskri
gen. Tang Kristensen hæftede sig særligt ved det for
henværende mandskabs fremtoning, som han omtalte 
i et brev hjem til sine voksne børn:

De gamle krigere var nogle rigtige stabajsere at se på. 
Uha, som de så ud. De lignede det værste røverpak, der 
kunde skrabes sammen fra alle verdens riger og lande. 
Ja, jeg har aldrig set mage til selskab. Der blev da end-
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Tang Kristensen kunne godt 
lide at blive fotograferet, og 
da sønnen Olaf nedsatte sig 
som fotograf i København, og 
gerne havde et kamera med, 
når han kom hjem på besøg, 
blev der taget mange privatbil
leder i villa Mindebo i Vejle. 
På grund af autenticiteten 
forbød Tang Kristensen sine 
informanter at klæde om, når 
de skulle fotograferes, men 
selv gjorde familien det altid. 
Her er folkloristen med sine 
tre sønner i 1918, Olaf, Frode 
og Johannes.

da udgydt blod, idet en af dem faldt på næsen og flæk
kede den helt, så den blødte dygtig, mens han stavrede 
hen ad gaden. En anden havde hår, der nåede ham 
langt ned ad ryggen, og en tredje havde skæg, der nåe
de til maven. En fjerde havde sorte klude for begge øj
nene. Det så desuden ud til, at de aldrig havde lært 
gymnastik i deres dage.3

3. Efter MO, 4,1927, s. 165k

De fremmødte var alle ældre folk, de fleste husmænd 
og aftægtsfolk fra landet, det vil sige den samme slags 
mennesker, som han i sit indsamlingsarbejde hyppigt 

havde været sammen med. Alligevel gibbede det i 
Tang Kristensen, når han nu så dem i flok med krigs
mindemedaljen på brystet. Hvor hans grundtvigske 
venner nok ville tænke på »ånden fra 48«, hvor folket 
ifølge N.F.S. Grundtvig for første gang kollektivt 
trådte i karakter og udgød blod for deres fædrene 
jord, hæftede Tang Kristensen sig ved det tragikomi
ske i deres lidet disciplinerede fremtræden.

11910, da han havde været til rigsdagsvalg i Frede
ricia, skrev han til Olrik: »Vi nåede dog ikke at få so
cialisten valgt, hvilket jeg var ked af, da han var imod 
Københavns befæstning, og denne er jeg også afgjort 
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modstander af, samt af alt militærgøgl.«4 Ligesom 
Olrik var Tang Kristensen negativt indstillet over for 
befæstningen, men socialdemokrat var han ingenlun
de, og dog ville han gerne have partiets kandidat 
valgt. Militærvæsenet var trods alt værre.

4. 1917/127. ETK t. Olrik 1g10.05.24.
5. Her citeret fra MO, 4,1927, s. 156, men samme formulerin
ger er brugt andre steder.

6. 1929/9. C. Bågø t. ETK 1898.05.22.
7. Citaterne fra audiensforløbet fra MO, 4,1927, s. 156IT.

I sin holdning til royale nådesbevisninger så Tang 
Kristensen dog bort fra Kongehusets understregning 
af samfundets sociale forskelle og dets tætte forbin
delse til militæret, som blev hyppigt markeret i tiden. 
Hans mange syrlige kommentarer om almin
delige borgeres benovelse over nogle gange at befinde 
sig i majestætens omgivelser tog heller ikke den per
sonlige glæde fra ham. Tang Kristensen blev oprigtigt 
taknemmelig for sine udmærkelser. I foråret 1898 blev 
han efter 30 års samlerindsats ridder af Dannebrog, 
og senere kom udnævnelsen til Dannebrogsmand. 
Tang Kristensen viste sig hyppigt med sine ordener; 
også på utallige familiefotografier ses han med deko
rationerne på brystet. Den ellers så påholdende mand 
anskaffede sig med det samme miniatureordenerne og 
ordensspænder til reverset. Og han huskede altid at 
skifte dem fra jakke til jakke.

Flere gange i de følgende år omtalte Tang Kristen
sen sin dekorering, ofte med den karakteristiske un
derdrivelse, at »jeg blev ligegodt helt glad ved at få 
dette ridderkors.«5 Uden stilling eller anden sam
fundstilknytning var det i mange år svært for ham at 
føle formel anerkendelse. Her blev ridderkorset en 
påskønnelse af hans arbejde; en indsats, som han selv 
mente burde værdsættes efter fortjeneste. At påskyn
delsen så var royal, måtte man tage med, som samfun
det nu engang var indrettet. I omtalen af den efterføl
gende audiens kunne han alligevel ikke lade være 
med at karikere Amalienborg-besøget i form af en 
nærmest eventyragtig skildring fra hoffets verden. 
Forinden var gået en salig periode med lykønskninger 
fra flere sider og egen taknemmelighed for »den mig 
beviste store nåde«, som han formulerede det. Den 
slags vendinger brugte han ellers aldrig i sin altid lige
fremme prosa, men dekoreringen gjorde en højtidelig 

undtagelse. Tang Kristensen fortalte Bågø, at han 
personligt ville skrive til Christian 9. for at takke kon
gen, og Bågø belærte sin ven om, at sagen skulle 
håndteres på en anden måde. Han skulle blot vente, 
til han næste gang var i København og dér melde sig 
til audiensen for at takke.6

Sådan blev det. Da Tang Kristensen i juli var i ho
vedstaden, gik han til slottet og traf ved indgangen 
»en tjener i rød kjole«.7 Men Tang Kristensen havde 
gråt tøj på, som ikke blev anset for passende til lejlig
heden, og måtte hjem til sit logi og skifte til noget 
mørkere. Han vendte stakåndet tilbage, blev lukket 
ind og kom op ad trappen. Nu stod der atter »en rød 
mand«, som bad Tang Kristensen tage overfrakken 
af. Efter han så ridderkorset, blev manden dog mere 
hjælpsom. Da Tang Kristensen kom til en passage i 
bygningen, hvor en officer og to rækker soldater hil
ste ham, beskrev han senere situationen som, at »de 
præsenterede nok så pænt deres bøsser for mig.« Som 
forhenværende soldat vidste han udmærket, at bøsser 
mest var noget, der blev brugt til jagt på småvildt og 
langtfra var det samme som moderne militære gevæ
rer eller karabiner.

I forværelset kom han til at tilbringe en stund på 
salens store, blanke gulv. Der var mange audienssø
gende, og til sin undren fik han at vide, at gæsterne 
ligesom i enevældens tid kom ind efter rang. I erin
dringerne beskrev han sceneriet sådan:

Her var mange mennesker, nogle i blå frakker og nogle 
i røde eller brune. Nogle havde forgyldte bånd ned ad 
bukserne, andre havde røde eller blå bånd, og mange 
var forgyldte rundt omkring. Der var dem, der havde 
fire eller fem ordener på brystet, så de var ligefrem stor
artede at se på. Der var en, der havde en blå slæng
kappe med forgyldte snore hængende på skrå over 
skuldrene, og en havde en stor broderet taske hængen
de bag på enden. En havde en trekantet hat på, og flere 
havde store sorte fjer i deres hatte, som de gik med i 
hånden, og så en lang sabel slæbende ved siden. Et par 
stykker havde sølvopslag på deres frakker, ja, der var 
nok at se på, og jeg havde aldrig set sådan stads før, 
men tabte ikke modet for det. Der var kun to, som var i
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De audienssøgende i forværelset hos Christian g. i slutningen af 1800-tallet. Overhofmarskalen i midten og kongen 
bagerst i døren. (Zinkætsning efter tegning, Illustreret Tidende 1906).

sort tøj ligesom jeg, den ene var kancelliråd, og den an
den var telegrafbestyrer. Audiensen var jo begyndt, og 
lidt efter at jeg var kommen ind, blev en sidedør smæk
ket op, og en person kom ud af den. Der stod kongen 
inde, han stod ret op lidt inden for, og så kom der en ny 
mand ind, og døren blev lukket.

Tang Kristensens beskrivelse er møntet på et undren
de publikum, som præsenteres for eksotiske menne
sker i imponerende dragter. Dog vidste både forfatte
ren og læserne gennem ugeblades eller magasiners 
tegninger og fotografier, hvordan statens uniformere
de ansatte så ud, lige meget om det drejede sig om 
hoffolk, officerer, ministre eller embedsmænd. Der 
var tydelig distance i Tang Kristensens referat, når 
man fx sammenligner det med hans nøgterne karakte
ristikker af besøg i husmandsboliger.

Efter at have ventet en tid og efter nogen konfere
ring med adjudanten nærmede Tang Kristensen sig 
dog døren, og

... et øjeblik efter kom jeg ind. Jeg bukkede så en lille 
smule for kongen. Han stod ved en side og så meget 
gammel ud. Da jeg havde sagt ham mit navn, og hvad 
jeg tog mig for og så takket ham for korset, sagde han: 
»Det er jo en meget fortjenstlig gerning, De har taget 
Dem på, og det har glædet mig, at jeg har kunnet på
skønne denne Deres gerning«. Jeg spurgte, om jeg 
måtte sige et par ord endnu, og så takkede jeg ham me
get for de ord, og det lod han til at være glad ved. Så 
ønskede han mig levvel og gav mig hånden. Jeg tog 
den og sagde farvel, og så var audiensen forbi.

Beskrivelsen af det korte møde med kongen indehol
der ingen undertoner; her var han selv og hans folklo
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ristiske indsats i centrum, og selv om kongens be
mærkninger havde rod i adjudantstabens forbere
dende papirer og indholdet sandsynligvis meddelt 
ham kort forinden, affødte de ingen sarkasme af no
gen art. Han glædede sig over de kongelige ord om 
hans indsats, som han fuldt ud bifaldt. Tang Kristen
sen sluttede sit referat af sin første kongelige audiens 
med ordene: »Det var jo en hel oplevelse for mig. Jeg 
skulde ud at rejse igen ....«

Fra 1892 udsendte Tang Kristensen sine Danske 
sagn i efterhånden syv bind, og i 1898 var han kommet 
så vidt, at han kunne øjne afslutningen. Efter sin de
korering følte han trang til at tilegne kongen værket, 
ligesom J.M. Thiele under enevælden havde dediceret 
sit sagnværk til monarken. Tang Kristensen var så for
nøjet over kabinetssekretærens svar på anmodningen, 
at han som afslutning på tredje bind af sine erindrin
ger citerede hoffets brev, hvor Fr. Rosenstand havde 
skrevet:

Efter at jeg allerunderdanigst har foredraget Hans Ma
jestæt Kongen denne sag, skal jeg efter allerhøjeste be
faling herved meddele Dem, at Hans Majestæt med 
varm påskønnelse af de følelser, der ligge til grund for 
det af Dem således udtalte ønske, gerne tillader, at De
res ovennævnte betydningsfulde nationale arbejde de
diceres allerhøjstsamme.

På den måde gik det til, at læserne på en af værkets 
første sider kunne læse, at Tang Kristensen i dybeste 
underdanighed tilegnede Christian 9. sagnsamlingen, 
fordi kongen havde været en beskytter og velynder 
over for de deri trykte overleveringer.8 Udgiveren 
optrådte her som en kongetro undersåt, og i sin kor
respondance med ordenskapitlet udtrykte han sig al
tid i underdanige vendinger. I de fleste sammenhæn
ge, hvor han ikke selv var personligt involveret, 
formulerede han sig dog anderledes kritisk om over
dreven kongerøgelse.

g. DFS. (192g) Kopisaml. 104. ETK t. Marie 1904.08.8; MO,
4,1927, s. 301.
10. DFS. (192g) Kopisaml. 104. ETK t. Marie u. dato, 
sandsynligvis 1906.11.27.

Fx oplevede Tang Kristensen ved flere lejligheder, 
at mennesker følte sig så beærede af kongens nærvær, 
at de i den uvante situation blev befippede, hvad han

8. MO, 3,1925, s. 510; ETK: Danske sagn, Aarhus & Silkeborg 
1892-1901, bd. i.

fandt uværdigt. Ved domkirkeindvielsen i Ribe i 1904, 
hvor Tang Kristensen havde købt billet til deltagelse i 
fællesspisningen i forbindelse med den royale families 
besøg, jamrer han i sit brev hjem til Marie over den 
for dyre mad, over flere tarvelige taler, politisk tyssen 
over et leve for sønderjyderne og anden optræden, 
som i hans øjne var mindre heldig. Han beskriver 
også, hvordan majestæterne og deres kreds spiste i et 
separat telt, og da de kongelige viste sig blandt festens 
øvrige deltagere, blev der bredt et stort tæppe ud på 
jorden, hvor de »trippede omkring.« En ung mand 
»bukkede, så det stod efter«, og en tyk madamme, 
som kongen rakte hånden, nejede helt ned til jorden 
og blev ved med det. Det var upassende, og selv refe
rerede han tørt, at han på gaden i byen blandt andet 
traf en redaktør fra Flensborg, som han kendte, samt 
kammerherre Scavenius og en departementschef fra 
København, som han havde haft meget med at gøre i 
forbindelse med sine forskellige statsunderstøttel
ser.9

To år senere, da han var inviteret med til åbningen 
af Det Kongelige Biblioteks nye bygning på Slotshol
men, kom han til at sidde lige over for den kongelige 
familie. I brevet hjem til hustruen kunne han ikke dy 
sig for at skose den megen festivitas omkring prinser 
og prinsesser, og han fandt, at prins Gustav var blevet 
meget for tyk. Alle ministrene var der også, »... natur
ligvis helt forgyldte. [Justitsminister] Alberti tyk og 
glinsende, [finansminister] Lassen så tynd som en 
spegesild. Der var et stort og fint selskab, og bibliote
karen holdt en pæn tale. Han takkede mig for, at jeg 
kom.«10 Selv om Tang Kristensen sjældent glemte, at 
han selv var blevet forgyldt, opfattede han sig aldrig 
som del af det øvrige establishment. Han forbeholdt 
sig en position, hvorfra han påpegede ulighederne 
blandt samfundsgrupperne og lagde afstand til den 
almindelige ærbødighed for øvrigheden.
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Define og opfattelse af København
I det meste af sit liv boede Tang Kristensen på landet, 
og generelt opfattede han sig mere som landbo end 
som bymenneske. I København havde han både set 
rigdom og fattigdom og i købstæder erfaret bysbørne
nes stræben for at »være fine« og at blive regnet for at 
være det af andre. Tang Kristensen var i tvivl, om han 
hørte til dér, men fra han kom på finansloven i 1888, 
var det oplagt, at omgivelserne betragtede ham som 
betydningsfuld. Fra 45-års-alderen kendte han stort 
set de mennesker i Danmark, som han ønskede at ken
de, og i sidste halvdel af sit liv mødte han tilfældigt i 
byerne og på rejser hele tiden andre betydningsfulde 
mennesker. Han opbyggede dog aldrig en egentlig 
vennekreds af disse bekendte.

Han så mest på sine borgerlige forbindelser ud fra 
en praktisk og faglig synsvinkel. De, der faldt uden 
for denne afgrænsning, havde han ikke større inte
resse for. Sådanne folk hørte til i en fjernere sfære af 
hans liv, som han opfattede på nogenlunde samme 
måde, som når landalmuen tidligere talte om de store, 
og senere om define. Personligt kunne disse mennesker 
være mere eller mindre sympatiske, først og fremmest 
var de som regel interessemæssigt anderledes indstil
lede, end han selv. De var ikke del af hans folkloristi
ske projekts univers, hverken som informanter eller 
som videnskabeligt interessante. Derfor følte han sig 
lidt som i fjendeland, når han var i fremmede omgi
velser, og særligt blev hovedstaden med tiden udtryk 
for det negativt fremmede. Nogle eksempler viser, 
hvordan Tang Kristensen erfarede defines anderledes 
normer, hans med tiden ændrede opfattelse af Køben
havn, og hvordan byen i hans øjne satte sit præg på 
sine indbyggere.

I 30-års-alderen, med sin første bog bag sig, be
søgte han en yngre søster, som var i huset i Aarhus, og 
på grund af søsterens stilling opfattede herskabet 
ham som én, der hørte til i køkkenet. Det krænkede 
ham, og han huskede det længe efter. Også som mo
den mand kom han ud for lignende optræden, når 
han opsøgte sine voksne børn, fx datteren Astrid, da 
hun var elev på et apotek i Kalundborg. Han blev 
nogle gange set over hovedet. Af samme grund var 

Tang Kristensen ingen beundrer af, hvad han kaldte 
for det nye bondearistokrati, som markerede sig i sid
ste del af 1800-tallet. Nogle gange kunne disse »selv
følende gårdfolk« i hans øjne optræde mindre klæde
ligt over for omgivelserne. Under et besøg i Darum 
stødte det ham omvendt, at Feilbergs urbant bevidste 
frue gav udtryk for, at hun slet og ret ikke brød sig om 
bønder. Med hendes baggrund burde hun næppe ytre 
sig så kategorisk. Dog tillod han sig selv adskillige fri
heder i karakteristikken af sine medmennesker. Fx i 
1894, da Tang Kristensen en sen aften under feltar
bejde på Samsø havde vanskeligt ved at få et sted at 
overnatte. I sin kvide opsøgte han præsten ved Besser 
kirke for dér at blive afvist på samme måde. Mange år 
senere skrev han om episoden: »Jeg har næsten aldrig 
truffet så kold og afmålt en præstemand, men han var 
jo også provst.«11

ii. MO, 2,1924, s. 216; MO, 4,1927, s. 216; MO, i, 1923, s. 47;
MO, 3,1925, s. 62; MO, 4,1927, s. 12.

Tang Kristensen var en mester i at huske den slags 
tildragelser, og af og til brugte han anledningen til at 
sige sin mening om forholdene, herunder om om
stændigheder af almindelig moralsk karakter. I 1887 
anvendte han en bispevisitats som anledning til at 
komme af med sit budskab, hvad han tilsyneladende 
ikke fortrød, da han senere redegjorde for hændelsen 
i Minder og oplevelser: Som lærer i Brandstrup havde 
Tang Kristensen oplevet bispens besøg kort efter, at 
sognet havde fået ny præst. Bagefter skulle der være 
bispemiddag i præstegården, og tilfældige omstæn
digheder gjorde, at der var to provster til stede for
uden nogle præster. Som traditionen bød, var sognets 
tre degne bedt med, herunder Tang Kristensen. Før 
middagen beklagede den ene provst sig over Tang 
Kristensens lille bog om Steen St. Blicher, som han 
sammen med pastor Lund havde skrevet et par år tid
ligere. Provsten hævdede, at Blicher havde været en 
simpel mand, som der nu blev gjort unødig stads af. 
Tang Kristensen lod sig dog ikke provokere til at sige 
imod og syntes blot, at provsten generelt opførte sig 
som en »vigtigprås«.

Ved bordet bød biskoppen i en lille tale den nye 
præst velkommen. Da der senere blev en pause i spis- ii. 
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ningen, syntes Tang Kristensen, at han passende kun
ne sige et par ord i forlængelse af biskoppens indlæg, 
omend han senere i sit referat bemærkede, at han 
havde taget ordet før de to provster og præsterne. 
Men de havde jo tilsyneladende ikke noget at sige. På 
menighedens vegne udtrykte Tang Kristensen glæde 
over sognets nye præst og sagde, at forholdene mel
lem præst og menighed desværre langtfra alle steder 
var, som de burde være. Dér i sognet havde han dog 
det bedste håb om noget godt. De kryptiske ord var 
møntet på et andet sogn i stiftet, hvor det var kendt, at 
præsten havde et upassende forhold til en gift kone. 
Tang Kristensen var som flere andre af den opfattelse, 
at der af hensyn til menigheden burde gribes ind over 
for den slags. Nu brugte han anledningen til at sige 
det, selv om det blev pakket pænt ind.

Han havde bemærket, at hædersgæsten havde fået 
røde kinder af bordets gode vin, og reaktionen lod 
ikke vente på sig. Biskoppen opfattede talen, som at 
han skulle gribe ind i den prekære sag - hvad han for 
øvrigt senere kom til, med afskedigelse af præsten til 
følge - dog skulle han nok selv være mand for at se, 
om der passerede noget usømmeligt i stiftet. Tang 
Kristensen rejste sig og replicerede, at han langtfra 
havde ønsket at såre biskoppen, men måtte opfatte 
dennes ord som en irettesættelse, og derfor fandt han 
det nu rigtigst at trække sig tilbage. Ude i forstuen 
forsøgte biskoppen at forklare sig, og den nye præst 
beklagede som vært, at læreren ville forlade selskabet, 
som i forvejen var ved at gå i opløsning på grund af 
bordfredens forstyrrelse. Biskoppen sagde dog til 
sidst, at han ikke var vred på Tang Kristensen, og da 
de nogen tid senere mødtes på gaden i Viborg, hilste 
de venligt på hinanden.12 Historien spredte sig hur
tigt i sognene. Selv om det i sidste ende viste sig, at 
Tang Kristensen havde set rigtigt, var episoden uhørt 
som brud på skik og brug i fornemt selskab. At han 
kunne have fremkommet med sit ærinde på en anden 
måde, faldt ham næppe ind.

12. Fra MO, 3,1925, s. g8ff.

13. Poul Bjerge: »ETK 1843 “ 1913«, KoldingAvis, 1913.01.24.
14. 1929/152 II. Kopier af breve. ETK t. Frd. Barfod 
1884.03.15. Kortere, men ret enslydende referat i 1929/152 Ib. 
ETK t. Ellekilde 1914.01.02,1916.05.07
15. Nævnt i 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1916.05.07.

Ved Tang Kristensens 70-års-dag i 1913 skrev høj
skolelærer Poul Bjerge fra Askov, at den gamle samler 
i forhold til (datidens) akademikere, der som halv

blodsheste let gik i spand sammen, var en bredbringet 
jysk hest, der gik bedst, når den gik alene.13 Der er 
meget rigtigt i karakteristikken, men samtidig var 
Tang Kristensen selv sensitiv med hensyn til korrekt 
behandling fra de fines side, sandsynligvis fordi han 
havde erfaret, hvordan intern opmærksomhed i den 
borgerlige kultur blev brugt som instrument i den 
rangordning, som altid fandt sted. I den sammen
hæng kan forskellen i relationen til Svend Grundtvig 
og Axel Olrik på den ene side og til professor Rasmus
sen på den anden side være afklarende. Først to ek
sempler fra kommunikationen med Grundtvig og Ol
rik:

Flere gange i sit liv gengav Tang Kristensen sit før
ste møde, eller i hvert fald et af sine første møder, med 
Svend Grundtvig i dennes hjem. Grundtvig var umid
delbart optaget og havde ladet den besøgende vente 
en stund, mens værten selv sad med benene på skrive
bordet. I et brev til litteraten Frederik Barfod i 1884, 
hvor Tang Kristensen også roste Grundtvigs store 
indsats, gengav han situationen sådan:

Hvis jeg nu kom til København i besøg og kom ind til 
Dem nogle gange, og De så satte eller lagde Deres ben 
op på bordet, så jeg kunne sidde og se på Deres støv
lesåler, drak Deres halve bajer, og lod mig sidde med 
min tørre mund osv., ville jeg dog så småt tænke, at De 
alligevel ringeagtede mig.14

Der er næppe grund til at tro, at episoden er opdigtet, 
og senere erfarede Tang Kristensen, at Grundtvig ofte 
sad med fødderne på skrivebordet under samtaler 
mand og mand imellem.15 Men referatet er første 
gang gengivet en halv snes år efter hændelsen, og i 
hans samtidige breve hjem til Grete omtalte han den 
ikke. Under de givne omstændigheder var det vigtig
ste for den unge lærer at møde Grundtvig for at knyt
te personlige bånd, og det lykkedes fuldt ud. Man 
skulle tro, at han i den situation nok kunne acceptere 
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lidt ventetid og herreværelsesmanerer fra den trods 
alt ældre mand. Set i længere perspektiv kom Tang 
Kristensen frem til, at modtagelsen slet ikke havde 
været imødekommende. Og sandsynligvis ønskede 
Grundtvig en vis distance i relationen.

Samme forhold afspejles i Olriks referat af et møde 
i sit hjem i 1894, hvor han selv, den norske professor, 
Moltke Moe, Olriks frue og Tang Kristensen var til 
stede. Moe døde i 1915, og i den anledning skrev Olrik 
en 55 sider lang artikel om vennen. Her gengav han 
episoden, og da Tang Kristensen selv læste Danske Stu
dier, var Olrik klar over, at denne næppe kunne undgå 
at blive bekendt med omtalen. Olrik startede med at 
referere, at han selv og Moe var involveret i faglige 
drøftelser, og at hans kone søgte at holde Kristensen i 
ånde med alle sine bedste evner; men som rimeligt 
var, følte han sig en smule udenfor. Pludselig bryder 
han ind i samtalen ved at træde tæt hen til Moltke 
Moe og sige stærkt: »Har De mine bøger?« Moltke 
Moe bøjede sig over ham med lyttende øjne. »Jeg si
ger, har De mine bøger?« spørger han med stærkere 
stemme. »Jo tak«, siger Moltke Moe og fortsatte. 
Men Kristensen overhørte svaret og gentog: »Har De 
mine bøger?« »Jo tak«, svarede Moltke Moe »jeg 
tror jeg har dem alle; De er jo en af vore kilder.«16

16. Axel Olrik: »Moltke Moe. Personlige minder«, Danske 
Studier, 1915, s. 20.

Det er vanskeligt at forstå den som regel hensyns
fulde Olriks hensigt med at gengive episoden ud over 
få omtalt, at han og Moe kunne fordybe sig i fælles 
faglige emner og endnu engang at få nævnt Tang Kri
stensens plads som indsamler. Hvis situationen har 
været afviklet som refereret, viser det en sjældent set 
side af Olrik, lige meget hvor nær han stod vennen 
Moe. Der var ingen grund til at overlade Tang Kri
stensen til konversation med Olriks frue. Hun var læ
rerinde og forstod sig en del på sprog og folklore, og 
alle fire kunne sagtens tale sammen om faglige emner, 
hvis de havde ønsket det. Tang Kristensen har uden 
tvivl mærket distancen, er blevet krænket og har til 
sidst gjort opmærksom på sig selv ved nogle knortede 
bemærkninger.

Selv om Tang Kristensen nød mange fordele fra 

både Grundtvigs og Olriks side og absolut - når han 
var i nogenlunde humør - var i stand til at værdsætte 
dem, viser eksemplerne de træk, som han misbillige
de. Optræden, som med hans egne ord forekom »fra
stødende« og vidnede om »fornem nedladenhed«. I 
hans relation til professor H.V. Rasmussen (1821-91) 
forekom derimod intet af den slags. Tang Kristensen 
lærte H.V. Rasmussen at kende som elev på københav
nerkurserne i sprog. Rasmussen inviterede ham efter
hånden også hjem, og de endte med at blive venner, et 
venskab, der tillige kom til at indbefatte Rasmussens 
søn Frode, som endte som overlæge. Rasmussen ser 
ud til at have opfattet den unge Tang Kristensens kva
liteter på samme måde som Grundtvig og delvis Ol
rik. Kursisten skilte sig ud ved at være kvik, vedhol
dende og i besiddelse af en stor personlig arbejdskraft. 
De egenskaber opdager lærere som regel hurtigt. 
Men selv om Rasmussen underviste i dansk sprog og 
litteratur og selv skrev om ordsprog og talemåder, 
havde han ingen intentioner om, at Tang Kristensens 
evner i felten materialemæssigt skulle fremme denne 
personlige interesse. Selv blev han titulær professor i 
1884, og både før og efter omfattede han Tang Kri
stensen og dennes arbejde med en oprigtig hengiven
hed; en beundring og venlighed, som tilmed forbav
sede den unge mand selv. I erindringsværket får 
Rasmussen en uforbeholden positiv omtale, hvor 
Tang Kristensen karakteristisk nok citerer et af profes
sorens mange opmuntrende breve:

Der var ikke spor af storhedsfølelse hos ham... Jeg måt
te ofte skamme mig over de lovtaler, han udøste over 
mig stakkels stymper, der stod så langt under ham i 
dygtighed. I et af sine sidste breve, som han skrev d. 14. 
juni samme år [1886], siger han således ... »Det er for 
mig et sikkert vidnesbyrd om, at De bærer godhed for 
mig, og dermed er denne stemning gensidig, thi er der 
nogen af Deres stand iblandt de mange mange, jeg i 
tidernes løb er kommen i forbindelse med, jeg virkelig 
har godhed for, følger med levende interesse og ved 
alle lejligheder fremhæver og omtaler beundrende, da 
er det Dem, og den for modersmålet og kulturhistorien 
så betydningsfulde gerning, hvortil De har viet Deres 
kræfter, omfatter jeg med den inderligste deltagelse og 
tilknytning. Det eneste, der i den henseende piner mig, 
er tanken om, at De med Deres begavelse og ved siden
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Tang Kristensen lejede ofte private værelser på Nørrebro eller Vesterbro, når han opholdt sig i København. 11875 boede 
han fx i Nørrebrogade 48, 3. sal tv., som er den hvide karré i højre side af billedet. Huset er fotograferet mange år senere 
end opholdet. (Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv).

af det storslåede arbejde, Deres litterære selvvedlige
holdelse udkræver, skal være bebyrdet med en landsby
skolelærers knugende, åndsopslidende dagsgerning. 
Det glæder mig, at De her ovre fik hilst på professor 
[George] Stephens. Den første gang jeg møder ham, 
skal jeg styrke ham af al magt til at gøre noget for Dem 
i ovennævnte retning.17

17. MO, 3,1925, s. 46. Brev i 1929/143: Breve til ETK, Rasmus
sen 1886.06.14.

Både Svend Grundtvig, Olrik og Rasmussen hørte til 
define. De inviterede Tang Kristensen ind i deres kreds, 
delte synspunkter med ham og var bevidste om, at de 
og han ikke helt tilhørte samme stand, som Rasmus
sen udtrykte det. Forskellen lå øjensynligt i, at Ras

mussen i forhold til de to andre undlod selv at føre sig 
frem som lidt finere, at han aldrig rettede på Tang Kri
stensen og dermed reelt respekterede ham. Og samti
dig havde han ikke fagpolitiske bagtanker om ind
samling gennem den praktiske feltarbejder. Det ser 
ud, som om at Rasmussen repræsenterede en sjælden 
retlinethed, som var nødvendig for at opnå fuld posi
tiv omtale hos Tang Kristensen.

Tang Kristensens generelle holdning til de fine 
blev modereret noget, hvis de viste interesse for hans 
sag. Fx syntes Edvard Brandes godt om Tang Kristen
sens virke og anmeldte nogle af hans bøger. Brandes 
forsvarede hans udgivelsesmåde med at aftrykke be
retningerne så originalt, som det lod sig gøre, og bibe
holde eventuelt uhøviske udtryk, hvad bypublikum- 
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met ellers blev forarget over. Tang Kristensen opsøgte 
personligt Brandes, efter at denne i 1880’erne havde 
forsvaret hans understøttelse i rigsdagen. Og det var
mede ham at få netop den videnskabeligt anerkendte 
Brandes’ støtte i den stående udgivelsesstrid, omend 
han var klar over, at de to på andre områder mente 
noget forskelligt.18 En anden radikal sympatisør var 
digteren Holger Drachmann, som Tang Kristensen 
besøgte i København, og som tilmed kom på besøg i 
Hadsten. Drachmann hørte til de forfattere, som di
rekte og indirekte brugte Tang Kristensens stof i sit 
forfatterskab, og denne »gendigtning« var i Tang 
Kristensens øjne en af vejene til den gamle kulturs 
fortsatte aktualitet. Selv om Drachmann i folklori
stens såvel som i Hadsten-naboers øjne repræsentere
de meget nymodens ideer, var Tang Kristensen be
æret over bekendtskabet, og han omtalte aldrig 
Drachmanns digtning negativt.19

18. Anni, i Det nittendeAarhundrede, jan.-feb. 1877. ETK nævnte 
støtten fra Brandes flere steder, bl. a. i MO, 3,1925, s. 18 og 
kort før sin død, hvor han dog tog fejl af brødrene Georg og 
Edvard, og brugte Georg Brandes’ død som anledning til at 
mindes broderens støtte til ham, jf. ETK: »Georg Brandes og 
vore folkeminder«, Herning Folkeblad, 1927.03.01.
19. Jf. omtale i MO, 3,1925, s. 131, 262.

Tang Kristensens opfattelse af at befinde sig uden 
for det borgerlige selskab er vanskelig at følge, når 
man erfarer, hvor megen ros han fik, hvor mange kon
takter han havde, og når han fx dedicerede tredje 
bind af Minder og oplevelser til mindet om »mine særlig 
gode venner: professor H.V. Rasmussen, professorin- 
de Laura Grundtvig, begge i København, og provst 
Krarup Vilstrup i Bjerregrav«. Enhver læser ville i øv
rigt bemærke, at Tang Kristensen ikke tilegnede bin
det til mindet om Svend Grundtvig, men derimod til 
hans frue, som altså var en bedre ven.

Ligesom Tang Kristensens holdning til samfun
dets borgerskab var tvetydig, var hans opfattelse af 
hovedstaden og dens kulturelle præg langtfra så ne
gativt, som han på sine ældre dage ville gøre den til. 
Læreren var første gang i København i 1871 og kom 
med det samme i forbindelse med forskere og kultur
institutioner, et bekendtskab, som blev udbygget i de 
kommende år. Han lærte hurtigt og utvungent at op

søge de mennesker, han ønskede kontakt med, og kla
rede sig godt. Tang Kristensen spiste i folkekøkkener 
og havde altid lidt smør og ost med til byen, som det 
var normalt for mindrebemidlede provinsboere. En
ten boede han på logihuse eller i private værelser, ofte 
i arbejderkvartererne på Vesterbro og Nørrebro. Hans 
leve- og boligforhold stod i kontrast til de borgerligt 
prægede ærinder, som trak ham til byen, og til de 
mennesker han omgikkes. Denne livsstil fortsatte han 
stort set med livet ud, med undtagelse af, at han på 
sine ældre dage kunne bo hos pårørende i hovedsta
den eller hos familien Grüner-Nielsen.

Som ung mand var Tang Kristensens holdning til 
København ubetinget positiv. Lige fra sit første be
søg var han overvældet af de muligheder, som byen 
tilbød. Han organiserede sine besøg på museer og 
samlinger, og stod parat når institutionerne åbnede 
for at få så meget som muligt ud af dagene. Det blev 
ofte bemærket af de faglige medarbejdere, der flere 
gange tog sig personligt af den interesserede, unge 
mand.

De lange sprogkurser var i sig selv interessante, 
og selv om han lagde en dagsrytme for arbejdet, som 
startede klokken seks med læsning og først sluttede 
omkring klokken 23, fik han tid til en del andet. Man 
har indtryk af, at han mentalt tog bad i den kund
skab, som han ikke tidligere havde kendt. 11875 skrev 
den 32-årige ægtemand fra Jylland til Svend Grundt
vig:

Det ville være ønskeligt i høj grad, om enhver lærer en 
gang i sit liv kunne komme derover for at se museerne 
og kunstskattene; det ville være en stor berigelse for 
ham selv og hans virksomhed. Men de færreste kunne 
evne en sådan rejse, og de fleste er så fastgroede til 
hjemmet i høstens tid og haver så ondt ved at lade hu
stru og børn i stikken.

I anden sammenhæng nævnte han, at mange skole
lærere efter nogle år kørte trætte, mistede interessen 
for det åndelige og blev ældre før tiden. I 1880, da 
Tang Kristensen boede i Fårup, skrev han, at han 
syntes lærerne på egnen tilhørte en gammeldags 
slægt og noterede, at »anderledes er det ovre i kon
gens København med de mange store og skønne ån
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der. Jeg tænker tilbage på københavnerlivet med me
gen glæde.«20

20. 1929/144 II. ETK t. S. Grundtvig 1875.06.18,1876.02.08; 
1929/144 III. 1880.12.12.
21. 1922/15!». 1890.08.31 ETK t. Feilberg; DFS. (1929) 
Kopisaml. 104. ETK t. Marie 1904.10.23; 1929/152 I. ETK t. 
Grüner-Nielsen 1914.01.18.
22. 1929/152 I. ETK t. Grüner-Nielsen 1925.03.18, (men i
1928.12.18 brød han sig bestemt heller ikke om de for ødsle 
københavnere). I brev til Ellekilde (1929/152 Ib. 1925.02.16) 
fortalte han for øvrigt, at han på den helt almindelige 
fødselsdag havde 52 gæster til chokolade, kaffe og kager - men 
altså ingen fra København.

23. DFS. (1929) Kopisaml. 104. ETK t. Marie 1904.10.14, 
1904.10.28; Se .WO,4-,1927, s. 34iff. Gennem mange år 
ironiserede Grüner-Nielsen og ETK hver især over ETK’s 
fordomme om københavnernes ubehjælpsomhed, jf. 1929/148.
24. 1929/143. Bjerge t. ETK 1914.06.21.

Tang Kristensens tilknytning til hovedstaden fort
satte, blot med større vægt på studier i biblioteker og 
arkiver, iblandet visitter hos kolleger, forfattere og 
forlagsfolk samt besøg hos marskandisere og jødiske 
småhandlende på jagt efter tøj til familien. Efter 1890 
ændrede den tidlige positive holdning til hovedsta
den sig til en mere kritisk, uden at der kan påvises en 
direkte anledning. Men forandringen faldt sammen 
med hans sorgfyldte tiår i 1890’erne. Til Feilberg 
skrev Tang Kristensen, at København nu var kold og 
frastødende, og at han gik ensomt rundt. Senere be
klagede han sig til Marie over gudstjenesterne i flere 
kirker - hvor der i hans øjne var for megen teologisk 
klingklang og udvendighed - og Grüner-Nielsen fik i 
1914 at vide, at København var en sørgelig by, som 
Tang Kristensen ingenlunde længtes efter.21 Alligevel 
skrev han efter sin 82-års-dag i 1925 til den yngre ven: 
»At der ikke kom én eneste fra København til min 
fødselsdag [i Vejle] gjorde mig meget ondt, og jeg har 
også fået indtryk af, at man der ovre ikke længere bry
der sig om mig.«22

Byen så i hans øjne ud til at sætte sit præg på ind
byggerne, eller måske forholdt det sig sådan, at men
nesker med fx selvhøjtidelig og affekteret væremåde, 
som Tang Kristensen på ingen måde satte pris på, 
havde tendens til at samle sig i større byer. Uden at 
baggrunden lader sig se, fortalte han i 1904 Marie, at 
han efter at have besøgt en forstander Nielsen under 
sit københavnerbesøg, »tog ud til grossererens; det 
var en rigtig storskryder, én af dem, der kan stikke kø
benhavnerne blår i øjnene.« Endvidere skrev han 

med et suk over den påholdende og irettesættende 
værtinde, som datteren Astrid boede hos under sine 
studier: »Ja, de københavnerinder er nogle værre 
størrelser, i alt fald den største del af dem, ingen ting 
duer de til, og ingenting kan de.« Tang Kristensen 
stødte ofte på mennesker, der manglede praktisk sans, 
eller som bevægede sig i sociale omgivelser med en 
større arbejdsdeling, end han selv og hans familie var 
vant til. Da fx københavneren Grüner-Nielsen i 1907 
var på rejse med Tang Kristensen, undrede det denne, 
at hans unge rejsefælle overhovedet kunne klare sig i 
tilværelsen, når han på turen glemte dagvognens af
gangstider eller dårligt kunne finde hjem til sit eget 
logi i Silkeborg, selv om byen var af beskeden stør
relse. Han tilskrev distraktionen den ubehjælpsom
hed, som han mente at have iagttaget hos københav
nere.23

11914 skrev Poul Bjerge til Tang Kristensen, at de
res fælles bekendt, Olrik, med fordel kunne være lidt 
mere jysk i det. Til gengæld var Bjerge godt tilfreds 
med, at hans egen søn, Jens, som havde fået embeds
eksamen i København og sammen med ham selv hav
de været på cykeltur til Tang Kristensen i Vejle, stadig 
kunne glædes over hjemmets jyske lune, skønt han 
var blevet universitetsuddannet. Bjerge skrev, at Jens 
syntes om Tang Kristensen, »thi det viser, at selv om 
han er en dygtig akademiker, så har han dog bevaret 
sin gode, sunde natur og sin sans for folkelig 
humor.«24 Formuleringerne er karakteristiske. Igen
nem fjendebilledet af københavnsk fornemhed karak
teriseres det positivt jyske - omend udtrykt gennem 
venskabelig underfundighed. Det er lige før, at Bjerge 
undskylder sønnens uddannelse i forhold til nogle 
mere genuine egenskaber, som han og Tang Kristen
sen repræsenterer. Emnet må ses i sammenhæng med, 
at tiden omkring 1900 var karakteriseret af holdninger 
om modsætningerne mellem by og land, eller mellem 
det jyske og det københavnske. Tang Kristensen stod
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Tang Kristensen beskrev nøje 
sin oplevelse under rusfesten i 
Studenterforeningen 1887 i 
erindringsværket Minder og 
oplevelser og vedføjede en skitse 
af, hvor han var placeret ved 
bordet.

Par Ord med ham, men han var i det 
hele ikke meget talende og sagde uhyre 
lidt hele Aftenen. Vilhelm Bergsøe 
kom ogsaa og Holger Drachmann og 
flere andre kjendte Personer. Saa blev 
Døren til Salen lukket op, og vi blev 
ført til Bords. Der var dækket et langt 
Bord fra den ene Ende af Salen til den 
anden og saa et Sidebord. Jeg fik 
Plads omtrent midt for det lange Bord 
ved Siden af Bergsøe, som jeg havde 
ved min højre Side og lidt længere til

højre sad Drachmann, vist nok i Midten af Salen. Jeg har 
her betegnet min Plads ved 1, Bergsøe ved 2, H. Ibsen 
ved 3, Drachmann ved 4.

på »landets« og Jyllands side, selv om han tidligere 
havde skrevet smukt om storbyens kvaliteter og nega
tivt om provinsens hverdagsoptagethed eller fx gård- 
mænds åndsfortærende selskabssamtaler om mar
kedspriser og deres kvægs væremåde. I realiteten 
bevægede han sig ret godt i begge verdener og ople
vede begge steder omstændigheder, som sjældent til
talte ham.

Som afslutning på eksemplerne kan fremdrages 
Tang Kristensens deltagelse i en fest i Studenterfor
eningen. Tang Kristensen var en velkommen fore
dragsholder i både det kulturradikale Studentersam
fundet og i den konservative Studenterforeningen, og 
ved rusfesten 1887 blev han inviteret med som én af 
hædersgæsterne. De tre andre var Vilhelm Bergsøe, 
Holger Drachmann og Henrik Ibsen. Finere kunne 
det dårligt blive for den godt 40-årige landsbylærer 
og folklorist. Han fortalte selv, at han hovedsagelig 
talte med Bergsøe, kun lidt med Ibsen, og en del med 
rector magnificus, »han var jo formand for det hele.« El
lers mente Tang Kristensen, at han mest havde haft 
tilskuerens rolle.

Maden var flot, og udskænkningen rigelig, så stem
ningen blev hurtigt høj. Ibsen blev opfordret til at sige 
noget, men optrådte vrantent. Til gengæld var Drach
mann i stødet. Efter indtagelse af megen vin og punch 
blev Drachmann fuld, omfavnede Tang Kristensen og 
sagde du til ham, hvad denne ikke var stolt af.

Til sidst sprang digteren op på bordet for at holde tale, 
så både flasker og glas rullede ned på gulvet. Jeg tog i 
hans kjole og ville have ham ned igen, da jeg syntes, 
han i den stilling måtte blive til nar, men jeg kunne ikke 
råde med ham, han ville ikke lade sig sige og begyndte 
på en tale, men der var ikke mening skabt i den,

som han senere skrev.25 En ung student fra Ribe fik 
afledt opmærksomheden ved at stå op på en stol og 
udenad fremsige et langt digt, der vakte stort bifald, 
og som Tang Kristensen fandt, var godt turneret. Til 
sidst blev stemningen yderligere løftet, seniorerne 
kunne ikke styre forsamlingen, og de unge berusede 
mennesker begyndte at bombardere hinanden med 
resterne af maden og andet håndgribeligt. Nu fandt 
Tang Kristensen, at vildskaben gik for vidt, og da 
klokken tilmed var over midnat, tog han afsked, og 
vandrede hjem til sit lejede værelse hos en fattig kvin
de i Rørholmsgade. Senere fik han at vide, at man 
havde fået Drachmann stoppet ind i en drosche, da 
værterne mente, at han næppe kunne gå selv, men un
dervejs sprang forfatteren ud igen for at vende tilbage 

25. Referat og citater fra MO, 3,1925, s. 127fr. Suppleret af 
1929/153. Breve til hjemmet 1887.10.03. Til Grete nævnte han 
kun Drachmanns navn, sandsynligvis fordi hun næppe ville 
kende de øvrige. Festen er omtalt i memoirelitteraturen, men 
erindringerne om dens præcise forløb, og om hvem, der 
deltog, varierer, selv om alle nævner, at Drachmann var stærkt 
beruset.
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til festen. Tang Kristensen skammede sig over Drach- 
manns opførsel. Den anonyme rus fra Ribe var faktisk 
aftenens største lyspunkt.

Det er vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad Tang 
Kristensen satte pris på at deltage i den form for ar
rangementer. Hans skarpe blik så hurtigt det overfla
diske og selvdyrkende i selskabet, men han var beæret 
over at blive indbudt sammen med de øvrige gæster 
og fik nævnt, at han snakkede lidt med rektor. Selv 
om Tang Kristensen fremhævede, at de unge måtte 
indrømmes et vist råderum, misbilligede han, at de 
kastede rundt med maden. Samlet set var indtrykket 
dog så positivt, at det var vigtigt for ham at få bog
trykkeren til at afbilde bordopstillingen og æres
gæsternes placering i Minder og oplevelser.

Få i hans samtid har bevæget sig i så forskellige 
kredse som Tang Kristensen, lige fra hedehusmænd 
over velsituerede gårdfolk, landsbylærere, præster, 
købstadsborgere, højskolefolk, universitetsmenne
sker og jævne beboere i København samt kunstnerisk 
elite. Interessant nok havde han mindre øje for kultu
rel diversitet - fx under en eksotisk rusfest - end for at 
iagttage etisk gode eller mindre sympatiske træk på 
tværs af miljøerne. Omverdenen skulle mere opfattes 
ud fra en normativ målestok end ud fra den formelle 
lagdeling eller social anseelse. Dog var et vist hierarki 
acceptabelt, hvis det placerede ham selv på den plads, 
som hans indsats fortjente.

Valgslægtskab og protektion
i vidensmiljøet

I sin ungdom bankede Tang Kristensen på døren til et 
borgerligt miljø, som var både åbent og lukket. Som 
internationalt fagmiljø var det hjælpsomt, hvis man 
overholdt dets normer, og lige meget hvordan Tang 
Kristensen i sine mørke stunder opfattede situatio
nen, blev også han hjulpet. Det vidste han godt, og i 
den forbindelse omtalte han Svend Grundtvig posi
tivt i sine erindringer. Som ung var han klar over, at 
han nok kunne udrette noget, men som han senere 
udtrykte det, havde jeg »lige så stærk en følelse af, at 
det var umuligt for mig at trænge frem, hvis jeg ikke 
fik autoriserede anbefalinger; sådan er det nu engang 

i vort lille Danmark, hvor småligheden tit sidder i høj
sædet. Når man ikke kan få ørenlyd i de toneangiven
de kredse, så kan man intet.«26 Den sidste bemærk
ning sigtede til miljøets lukkethed, som blandt andet 
havde - og har - både beskyttende og promoverende 
funktioner.

26. MO, 2,1924, s. 67.
27. Else Marie Kofod: »Hælften skjald og hælften bogorm.« I: 
Bente Scavenius (red.): Guldalderens verden. Kbh. 1996, s.135;
Frederik Barfod: Sven Hersleb Grundtvig. Kbh. 1883, s. 17;
1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1872.11.01.

På trods af den akademiske åbenhed har fagkredse 
haft tendens til gruppedannelser og til at udvikle fa
milielignende relationer, hvor man både holder øje 
med de andre og hjælper hinanden frem. Før akade
mikereksplosionen i anden halvdel af 1900-tallet var 
det københavnske universitetsmiljø så lille, at mange 
tilmed kom til at indgå i reelle familieforhold, der 
yderligere forgrenede sig ud i landet, særligt hos teo
logerjurister og læger. Alene blandt de forholdsvis få 
personer i det tidlige folkloristmiljø er der flere ek
sempler på sådanne mønstre. Fx var digteren Inge
mann på Sorø Akademi gudfar til Svend Grundtvig 
og støttede hans tidlige indsamling. Sekretær Bloch 
på Rigsarkivet, der senere blev kasserer i foreningen 
Danmarks Folkeminder, var svoger til Grundtvig, og 
Feilbergs frue var kusine til Svend Grundtvigs hustru, 
Laura.27 Svend Grundtvig var selv halvbror til præ
sten og folkloristen Frd. Lange Grundtvig. Selv om 
der ikke var direkte hjælp involveret, smidiggjorde 
den slags relationer kontakterne og meningsudveks
lingen.

Nogle af fagmiljøerne var så små, at man desuden 
knyttede særligt udvalgte fagfæller tættere til sig gen
nem slægtslignende forbindelser. Det drejede sig om 
fadderskaber ved børns dåb og etablering af »onkel«- 
relationer mellem ældre og yngre personer. Hvad fad
derne angik, var der tradition for at vise taknemmelig
hed over for en velynder ved at bede vedkommende 
være fadder eller gudmor til et barn, og fadderskabet 
kunne endvidere bruges som en sikkerhed, der even
tuelt senere kunne trækkes på. Tang Kristensen lærte 
hurtigt at invitere medlemmer af sit nye videnskabe
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lige netværk til at være gudforældre for sine børn, og 
samtidig give børnene de akademiske venners navne 
som mellemnavn.

Således blev Tang Kristensens og Gretes tredje 
barn, Lavra, i 1876 opkaldt efter Laura Grundtvig 
(født Bloch), og Svend Grundtvig og hans frue stod 
faddere. Datteren Astrid fik i 1880 lægeparret Feilberg 
i Hornslet til gudforældre (en yngre bror til H.F. Feil- 
berg), og Frode blev i 1883 døbt Feilberg til mellem
navn efter folkloristen H.F. Feilberg samtidig med, at 
familien i Darum blev faddere. Endelig fik Tang Kri
stensens og Maries eneste barn, Johannes, i 1906 Axel 
Olrik og hans frue, Sofie, til faddere.28 Disse uafryste
lige forbindelser kunne dog samtidig gøre uenigheder 
ubekvemme, og under senere konflikter med Tang 
Kristensen omtalte ingen af de involverede én eneste 
gang deres fadder- og gudforældreforhold i korre
spondancen.

28. 1929/144 II. S. Grundtvig t. ETK 1876.11.14; MO, 4,1927, s.
3E; MO, 3,1925, s. 62; MO, 4,1927, s. 336.

29. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1898.02.16,1898.06.16;
Feilbergs samling 1922/16. Breve til H.F. Feilberg fra svenske, 
finske, norske, v. Sydow t. Feilberg 1907.11.21; 1917/126 II. 
Feilberg t. Olrik om »børnene« 1916.08.13.
30. Ang. »arvelod« 1922/11. Breve fra Feilberg. Feilberg t. 
Ellekilde 1917.03.ig.
31. 1917/120. Ellekilde t. Olrik 1915.07.24,1915.10.ig.

Endelig kunne der skabes en særlig form for re
spektfuld forbundenhed gennem klientlignende rela
tioner; i det ydre ved at gøre en yngre person til ånde
lig søn eller datter og den ældre til »onkel« eller på 
svensk: til »farbror«. Dette skete kun, hvor der tillige 
var stærk personlig sympati til stede mellem parterne. 
I det begrænsede fagmiljø i både Danmark og Nor
den ser det dog ud, som om de fleste havde nemt ved 
at blive nære venner. Flere kolleger i Skandinavien 
gav udtryk for, at de holdt forfærdelig meget af hinan
den efter kortvarigt at have været sammen ganske få 
gange.

Selv om Olrik var Svend Grundvigs elev og arvta
ger, blev det den gamle Feilberg, der i mange år kom 
til at optræde som Olriks forstandige vejleder. Olrik 
korresponderede med Feilberg, fra han var 18 år, og 
forbindelsen blev tæt. Han blev i 1893 gift med den 
noget ældre Sofie, og fem år senere var hun så godt 
bekendt med Feilberg, at hun blev gjort til »datter«, 
og Feilberg blev »farbror«. Sofie var på det tidspunkt 
43 år og havde reelt næppe brug for hans støtte. Den
ne gestus skal snarere ses som en understregning af 
det i forvejen tætte forhold mellem de to mænd. Også 

den unge svenske forsker, C.W. v. Sydow (1878-1952), 
fik en lignende relation til Feilberg. Efter 1904 opsøg
te kandidat Sydow flere gange Feilberg i Askov og 
modtog værdifuld inspiration. Efter tre års korre
spondance skiftede v. Sydow - på opfordring - efter 
sit 25. brev titulatur fra »Kåre Doktor Feilberg« til 
»Kåre Farbror« og fortsatte med denne formulering 
til Feilbergs død.

Lige til sin høje alderdom vedblev Feilberg at yde 
støtte til fagets yngre folk, og han var tydeligvis fornø
jet med farbror-metaforikken. Hans Ellekilde sørgede 
tidligt for at komme i kontakt med Feilberg, og denne 
blev hurtigt glad for den altid elskværdige unge 
mand. Efter Sofies død fik Olrik den unge Ella Han
sen til at holde hus for sig i Øverød. Hende lærte El
lekilde at kende under sine besøg hos professoren, og 
de blev forlovede. Da Feilberg senere blev præsente
ret for Ella, syntes han med det samme godt om hen
de, og for begge de unge blev han en understøttende 
farbror i breve såvel som i praksis samt gennem ven
skabet med Ellekildes professor, Olrik.29 Feilberg 
skrev nogle år efter, at han efter Olriks tidlige død i 
begyndelsen af 1917 havde betragtet de to unge som 
sin arvelod efter Olrik.30 Siden Ellekildes dage som 
ung studerende havde han holdt sig tæt til Olrik, del
taget i hans aktiviteter og nydt de fordele, som den 
slags som regel medfører. Allerede før sin eksamen 
havde han opnået en lille deltidsstilling som assistent 
på Folkemindesamlingen. Da hans far døde i 1915, fik 
Ellekilde det lagt sådan til rette, at han trods sine 24 år 
fik Olrik som (åndelig) »plejefar«, som han kaldte 
det.31 Olrik og Sofie var selv barnløse og havde taget 
en forældreløs husmandssøn i huset, som de opdrog 
som deres barn, og som fik Olriks navn. Dog blev den 
håbefulde Ellekilde i realiteten Olriks afkom, både 
fagligt og ved at han livet ud erhvervede brugsretten 
til den afdøde Olriks villa nord for København. Elle
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kilde og Ella kaldte professor Olrik for deres »kære 
faderlige ven«, plejefar eller for fostri, oldnordisk for 
fosterfader og tilskrev ham »kære fostri«, når de var 
på tur og sendte kort hjem til deres velynder.32 Selv 
omtalte Olrik det unge par som sine plejebørn.33 En 
episode i forbindelse med et vikariat kan illustrere, 
hvordan den form for relation nærmest kunne gøre de 
involverede blinde over for almindelig fagkollegial 
optræden.

32. Ellekildes samling 1966/2 I:E. Om Olriks planer se Ella 
Hansen t. Ellekilde 1916.03.06; 1917/120. Ellekilde t. Olrik 
1915.10.19 f.; 1917/111. Breve vedr. DFS. Ella Hansen & Ellekilde 
t. Olrik.
33- 1917/122 II- Olrik t. Feilberg 1916.10.08.
34. 1917/122 II. Olrik t. Feilberg 1916.10.08; 1917/126 II. 
Feilberg t. Olrik 1916.10.13. Mange interessante, omend 
spredte, aktstykker findes i Axel Olriks samling 1917/111. Breve
vedr. DFS, men arkiverne er ikke ordnede.
35.1917/111. Breve vedr. DFS. Ella Hansen/Ellekilde t. Olrik
udat.

11915 fik Olrik af arbejdsmæssige grunde orlov fra 
forstanderjobbet på Dansk Folkemindesamling, og 
arkivarerne Grüner-Nielsen og magister Thomas 
Bang (1889-1920) vikarierede i stillingen og passede 
sammen med student Ellekilde de daglige forretnin
ger. Olrik var dog misfornøjet med de to arkivarers 
indsats, og dette skabte råderum for Ellekilde og Ella 
til at fremme studentens fremtidsmuligheder. Det 
skete gennem kontinuerlig mundtlig og skriftlig bag
talelse af Grüner og Bang over for Olrik med det mål, 
at Ellekilde kunne blive fuldtidsansat og helst også 
overtage forstanderembedet.34 Feilberg, som gerne så 
den praktiske Ellekilde tage sig af det organisatoriske 
arbejde på Folkemindesamlingen, skubbede på over 
for Olrik, og det samme gjorde den charmerende hus
assistent, Ella, som kunne afslutte sine breve til Olrik 
med ordene »Godnat min fostri. Din fostra.«35 Alle 
omstændigheder i forløbet kan ikke refereres her; dog 
var det klientprægede forhold mellem parterne frem
trædende hele vejen igennem.

Efter ministeriets afgørelse af ansættelsesforhol
dene endte konflikten på Folkemindesamlingen med, 
at Grüner beholdt sit job, omend han blev frataget sin 
konstituering som forstander. Ellekilde fik ansættelse 

som arkivar få dage efter, at han blev magister. Bang 
kom til Rigsarkivet, og Olrik fik som tilsynshavende 
en næse af ministeriet for sin optræden i personalesa
gen.

Eksemplet viser, hvordan det umiddelbart så uskyl
dige valgslægtskab løste et problem for et par unge 
mennesker, men tillige en utilfredsstillende ledelses
form.36 De to unges breve afslører, hvor voldsomt et 
pres de på baggrund af den gensidige forbundenhed 
kunne lægge på Olrik som »fosterfader« for at forval
te ansvaret for sine »børn«. Hvor mange detaljer om 
de familielignende forhold, omgivelserne havde ind
sigt i, er uvist, men hovedtrækkene var kendt i miljøet, 
og en del også af Tang Kristensen, som sjældent for
ventede, at tingene gik for sig, som de burde.

Selvom konflikten på den lille institution inde
holdt bizarre elementer, var den næppe et særtilfælde 
i den akademiske konkurrence. Og gennem sin søn 
kom Tang Kristensen selv til at blive involveret i en 
ven- og slægtskabslignende relation med fagfæller, 
omend i en mere gennemskuelig form. Sagen drejede 
sig om hans yngste søn Johannes, der efter studenter
eksamen i 1926 blev deltidsassistent på Folkeminde
samlingen. Det havde næppe ladet sig gøre uden fa
rens kontakter til Grüner og Ellekilde, og tidspunktet 
faldt sammen med de lange forhandlinger om hans 
donation af sit folkloremateriale til Samlingen, hvor 
arkivarerne var ivrige for at stå på god fod med Tang 
Kristensen.37

Forskerliv i marginalen
Ét var imidlertid personlige forbindelser, noget andet 
forskelle i overlevelsesvilkår, alt efter hvor i landet 
man befandt sig. For en humanist i provinsen var det 
forhold, som begrænsede mulighederne for at drive

36. Olriks og Ellekildes indbyrdes korrespondance i 1916 og 
helt frem til en uge før Olriks død viser, hvordan de to, i 
du-form og nærmest som ligemænd, diskuterer de øvrige 
ansatte, Samlingens drift og fælles personlige og boligmæs
sige forhold. Bl.a. i 1917/120. Olrik t. Ellekilde 1916.08.15 ff., 
Ellekilde t. Olrik 1915k; 1917/in. Breve vedr. DFS. Ellekilde t. 
Olrik.
37. 1929/143. Ellekilde t. ETK1926.10.13; MO, 4,1927, s. 437.
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forskning, omend vilkårene blev forbedrede gennem 
1900-tallet. Her tænker jeg på helt praktiske omstæn
digheder, som de få videnskabelige organisationer, 
manglende muligheder for faglig institutionstilknyt
ning, begrænsede publiceringskanaler og vanskelig 
adgang til velassorterede biblioteker. For folk med 
studieinteresser eksisterede der en angst for margina
lisering, som kan være svær at forstå for en senere tid. 
Mange blev kraftigt hæmmede i deres udfoldelsesmu
ligheder, når de af økonomiske grunde blev tvunget 
til at flytte uden for København og de større stiftsby
er. Historier om begavede latin- og realskolelærere, 
som var gået i stå på lærerværelser rundt om i landet, 
var kendt af alle med faglige ambitioner.

For en mand som Tang Kristensen gjaldt det sam
me forhold. Han måtte af gode grunde leve i omgivel
ser, hvor der i 1800-tallet var store begrænsninger for
bundet med at drive folkloristiske studier, skønt 
materialet næsten fandtes uden for døren. Den mulig
hed udnyttede han til fulde, men hans tidlige feltar
bejde viser også, hvor trægt landets kommunikation 
fungerede i forhold til vilkårene efter år 1900. Op til 
1870’erne var postnettet på landet lidet udbygget, 
dagvognene var få, og jernbanerne stadig kun spred
te. Særligt i Midt- og Vestjylland var infrastrukturen 
beskeden. En opgørelse fra 1872 over skolevejen for 
landsbylærer Jensen i Ørre sogn (jf. kapitel 7, side 
144) afslørede, at han fx hvert år spadserede i alt 1390 
kilometer over heden for at betjene sin biskole i Sim- 
melkær. Tang Kristensen, som fra sin bolig i Gjelle
rup gik til og fra skolerne i Lund og Busk, beregnede 
sin egen skolevej til 1380 kilometer per år, og han op
levede gåturene i al slags vejr som både trættende og 
tidsrøvende.38 Det sidste var det værste, da transport
tiden hæmmede hans indsamling.

38. Danmarks landsbylærerforening undersøgte i 1870’erne 
lærernes vilkår. Ang. skolevejens længde i Ørre se Det 
lokalhist. Arkiv, Herning; J. 1991/1280: Embedsbog f. Nygd. 
m.fl. skoler s. 21; ETK udregning var 184 mil (=1380 km.), jf. 
1929/144 I. ETK t. S. Grundtvig 1872.05.22.

39. 1929/144 IL ETK t. S. Grundtvig 1876.02.19; 1917/127. ETK 
t. Olrik 1910.05.02.
40. 1929/149. Jeppesen t. ETK 1876.11.26.
41.1917/127. ETK t. Olrik 1900.09.04, igoo.11.27,1901.01.08.
42. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1894.09.03. Helt op til 
ig3o’erne var det vanskeligt at sammenstykke et egentligt, 
fagligt historiemiljø i Jylland, jf. Vagn Dybdahl (red.): Forjysk
ogfor dansk historie. Aarhus 1966.

Blot at afvikle de mange praktiske gøremål som 
landsbylærer var opslidende for intellektuelt arbejde. 
Mens Tang Kristensen stadig var positivt stemt over 

for København, følte han sig i 1876 »helt udelukket 
fra den lærde verden«, og kun gennem breve fornem
mede han i landsbyskolens trummerum »et pust af 
den store strømning, der med ustandselig fart iler 
fremad, mens vi her slet ikke [kan] følge med.« Dog 
vidste han, at det var vilkårene for alle, der boede 
langt fra hovedstaden. Mest stille var der midt i hede
egnen, og selv om Herning udviklede sig inden for 
handel og vandel, skete det bestemt »ikke i retning af 
lærdom.« Da han mange år senere i 1910 erfarede, 
hvilken voldsom opmærksomhed fx Bjørnstjerne 
Bjørnsons ligtog vakte i København i forhold til den 
totale mangel på interesse for Bjørnson i Vejle, fik han 
bekræftet sin opfattelse af tankeforskellen mellem ho
vedstad og provins - omend han i det pågældende 
tilfælde fandt, at københavnerne var »halvgale« i de
res engagement.39

Allerede i 1876, efter flytningen til Fårup, savnede 
Tang Kristensen »dannede familier« i nærheden, 
med hvem han kunne drøfte sine interesser.40 Om
kring 1900 arbejdede Tang Kristensen lidt med sven
ske viser og eventyr og havde anskaffet nogle hæfter 
af Stephens og Hyltén-Cavallius’ eventyrudgave. 
Men en for stille jul i Vejle slog ham tilsyneladende 
ud. Han fortalte Olrik, at »jeg længes efter at se et 
menneske, og efter at læse et københavnsk blad«. Et 
sådant hovedstadsblad mente han dog ikke, at fami
lien havde råd til. Folkloristen fandt, at det var svært 
for ham at følge med, og at omgivelserne mestendels 
var åndløse: »Her er så umådelig lidt hjælp at få og 
slet ingen hjælpekilder i form af bøger at ty til«, jam
rede han.41

Olrik havde længe set, at Tang Kristensen i det 
daglige savnede mennesker omkring sig, som fagligt 
var i stand til at forstå eller påskønne hans virke, og 
som han kunne diskutere med.42 * Det var en af årsa
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gerne til, at Tang Kristensen i den grad følte sig 
stængt inde, lige meget om det var på landet eller i 
den lille købstad. Et andet og mere praktisk problem 
var, at Vejle kommunebibliotek, etableret i 1895, me
get forståeligt manglede den faglige bogbestand og 
de opslagsværker, som Universitetsbiblioteket eller 
Det Kongelige Bibliotek i København rådede over. 
Selv Feilberg, som besad et stort bibliotek, og som 
derudover havde tilgang til Askovs velforsynede bog
samling, måtte af og til per brev bede Olrik slå ting 
efter i håndbøger i hovedstaden; hvis han ikke direkte 
fik sin ven til i eget navn at låne en vigtig bog og sende 
den til Askov.

De få stiftsbyer havde ofte pæne fagbiblioteker, 
men emnemæssigt var de mest teologisk orienterede. 
Flere steder fandtes tillige borgerlige læseselskaber, 
dog sjældent med specialiserede opslagsværker. Og 
de mere tilfældige sognebogsamlinger havde næppe 
råd til at anskaffe de fagbøger, som Tang Kristensen 
efterspurgte. Det stod tidligt klart for ham, at det var 
bydende nødvendigt selv at opbygge en bogsamling, 
som indeholdt de mest fornødne skrifter for hans ar
bejde. Igennem hans liv lykkedes det ganske godt, 
både hvad angik fag- og skønlitteratur.43 Men begyn
delsen var svær, og i starten led han så voldsomt un
der bogmangel, at han i hånden afskrev store udtog af 
bøger, hvor han kunne komme af sted med det.

44. 1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig 1879.12.24.
45. 1917/1211. Olrik t. Feilberg 1893.04.06.

I 1870’erne diskuterede Tang Kristensen ofte pro
blemet med Svend Grundtvig, som både forærede 
ham egne dubletter og købte antikvariske bøger til 
ham. Juleaftensdag 1879 skrev Tang Kristensen en li
ste til Grundtvig over hvad han havde og brugte af 
håndbøger, for at denne kunne danne sig et overblik 
over hvad han manglede af det mest nødvendige. For
uden ordbogsværker ejede han da af speciallitteratur: 
Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr, Asbjørnsens 
Folkeeventyr samt hans Huldreeventyr ogfolkesagn,]6n Ar- 
nasons islandske samling i to bind [Islenzkar Pjddsögur 
ogafntyri], Carl Andersens Islandske folkesagn ogaventyr, 
Bechsteins Deutsches Märchenbuch, Bechsteins Sagenschatz 
i. 3. og 4. bind, Sutermeisters Kinder-undHausmärchen 

43.1929/158 B. ETK’s bogsamling; seddelkatalog. Nu i 
database, 2539 poster.

aus der Schweiz samt Musåus’ Folkeeventyr-på. dansk. Der
til kom Thieles Danskefolkesagn, tre bind, Grundtvigs 
egne Gamle danske minder også i tre bind og Kamps Dan
skefolkeminder.44 Grimm havde han på det tidspunkt 
ikke selv, og Grundtvigs Danmarks gamlefolkeviser kend
te han udmærket, selv om han aldrig havde haft råd 
til at anskaffe værket.

Alt det nævnte var på det tidspunkt højst nødven
dig litteratur, og Tang Kristensen skrev, at han generelt 
manglede hjælpemidler i sit arbejde. Selv om hans per
sonlige bibliotek voksede, kunne han dårligt magte de 
store leksika og opslagsværker, omend han savnede 
dem. Derfor nød han som ældre at fordybe sig i arbej
det på læsesalene i København og delvist i Viborg, sær
ligt i sommermånederne. Men der vedblev at være for
skel på at drive studier i provinsen og i hovedstaden, 
hvor der var kortere til alting og særligt til mennesker 
med specialviden. Måske gav Olrik det bedste argu
ment for, at videnskabelige studier og karriere trivedes 
lettest i hovedstaden. Efter sin disputats i 1892 overve
jede han på grund af sin stærke grundtvigsk-folkelige 
interesse at blive højskolelærer og helst på Askov, som 
rummede et godt humanistisk miljø. Dog blev det ikke 
til noget, og han skrev til sin ven, Feilberg:

Men Kbh. har dog så meget at byde mig, og det er det 
eneste sted, som byder mig mulighed - for mere er det 
ikke - af at opnå en stilling engang, som sætter mig i 
stand til helt at dyrke folkestudierne. Selv om ikke no
gen enkelt vil kunne opveje mig, hvad Deres omgang 
vil være, vil jeg jo også nødig fjerne mig fra hele mæng
den af videnskabelige påvirkninger. - Hvad skal jeg på 
Askov, når jeg dog ser efter Kbh?45

Glæden ved Askov fortsatte, men kun som gæst.

Askov og højskolefolk

På trods af, at andre skoler også nød megen anseelse i 
danske højskolekredse, besad Askov sin egen udstrå
ling. Institutionen udbød i slutningen af 1800-tallet 
fortsættelses- og lærerkurser og havde i en periode et
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videnskabeligt præg.46 Selv om Tang Kristensen med 
tiden fik et noget distanceret forhold til den grundt
vigske højskole, var han fortsat draget af Askov med 
dens møder og lærerkollegium, skønt han hyppigt 
vendte næsen hjemad, kort efter at han var ankom
met. Hungrende efter blot en lille smule fagsnak trak 
skolen i ham, men samtidig blev han frastødt af noget 
holdningsmæssigt i inderkredsen. I betragtning af, 
hvor meget Tang Kristensen gennem årene var i for
bindelse med højskolemiljøerne, er det forbavsende, 
at hans skepsis blev så indpakket, som det er tilfældet. 
Samlet set er kritikken diskret, omend markeret, og 
kun ved en gennemgang af hele brevmaterialet og 
erindringerne er det gennem små ytringer muligt at 
indkredse det særlige forhold.

46. Hans Lund: Askov højskole 1865-igig Kbh. 1965, s. 114k
47. Hans Ellekilde: »Lærerne og folkemindearbejdet.« I: Carl
Poulsen m.fl. (red.): Laverneogsamfundet. Kbh. 1913, s. 67. 
(Ellers stammer oplysningerne sandsynligvis delvist fra ETK 
selv); 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1920.12.31,1921.12.05.

48. 1922/158. ETK t. Feilberg 1909.01.08,1909.03.10;
1957/16. Parallelt i Breve fra Th. Gravlund: Kladde u.å.
[1908-10] t. Ed. Brandes; heri »højskoleopstyltethed«; Jeppe
Aakjær: Drengeår ogknøsekår. 2. udg., Hovedland 1988, s. iÖ2f.

Ved optælling af bidragydere til Skattegraveren i 
1880’erne fandt Ellekilde senere hen ud af, at de 
grundtvigske høj- og friskolelærere, trods enkelte kla
re undtagelser, på ingen måde havde bidraget så me
get med optegnelser, som man kunne forvente. De 
blev langt overgået af de almindelige landsbyskolelæ
rere. Billedet stemte godt med Tang Kristensens egne 
udtalelser om højskolefolkene, som talte kønt om fol
kelivet, men som sjældent mente det bogstaveligt. Da 
han omkring år 1900 satte sig for at besøge samtlige 
højskoler i landet for at få eleverne til at fortælle om 
traditioner, var modtagelsen blandet, og han fik den 
opfattelse, at mange lærere egentlig var »nogle hyk
lere« og manglede ægte interesse. Ofte blev han bedst 
hjulpet til rette af de ikke akademiske lærerkræfter. 
Flere gange, også på Askov, havde han følt sig »fra
stødt ... fremmed og hjælpeløs«.47

11909 skrev Tang Kristensen til Feilberg, at

... mødet i Askov, hvor vi sidst sås, havde jeg ikke noget 
ud af. Olriks foredrag var mig ikke noget nyt, og aften
sammenkomsten blev jeg ked af på halvvejen og gik 
min vej. Det hele dér blev mig for vammelt. Nu kom
mer jeg vel ikke mere til Askov, da jeg aldeles intet 
ærinde har der.

Det centrale er ordet vammelt, for det karakteriserede 
den ene side af Tang Kristensens animositet mod mil
jøet. Den anden side blev udtrykt i hans opfattelse af 
nogle grundtvigianeres selvdyrkelse og ofte opstylte
de holdning (»hovenhed«). Begge dele er svære at 
beskrive ud fra den daglige omgang i miljøerne. Dog 
har flere iagttagere i samtiden berettet om, at nogle 
grundtvigianere fx yndede en særlig djærv fremto
ning, arkaisk sprog, store mandehatte, kvindelig anti- 
mode og inderlig tale i offentlige foredrag. Profilerin
gen vendte sig i lige så høj grad indad som udad og 
markerede en selvbevidst anderledeshed. Både i sel
skaber og ved møder kunne denne sprogbrug og væ
remåde blive for meget for den mere rationelt præge
de Tang Kristensen. Også Jeppe Aakjær blev under 
sit elevophold på Askov i 1887-88 slået af flere taleres 
rørstrømskhed. Der blev ifølge ham fældet mange tå
rer fra Askovs talerstol, og selv en så ligefrem person
lighed som (den stærkt religiøse) Poul la Cour kunne 
dårligt tale om fysik eller stjernehimlen, »uden at tå
rerne strømmede ham ned ad kinderne ved tanken om 
Guds godhed mod syndere.«48 * Og under et foredrag 
om Bismarck græd Jakob Knudsen ikke mindre end 
tre gange. Den radikale Aakjær fandt det i længden 
smagløst, men sådan udtrykte Tang Kristensen sig 
nødigt. Alligevel var det, som om noget vendte sig i 
ham, når han så højskolefolk optræde for indforstået 
overfor hinanden. Han fandt, at den selvfikserede, 
ydre form skyggede for indholdet, og at den dækkede 
over en hele tiden kommunikeret »selvforgudelse« 
under foregivelse af at ville meddele noget ret ligetil.

Denne meningsmæssige retorik i miljøet stod for 
ham i kontrast til mange højskolelæreres kølighed 
over for de mundtlige almuefortællinger, som han 
selv arbejdede med. Til sidst i sine Minder og oplevelser 
skriver han om samme forhold:

De allerfleste højskoleforstandere har jeg gjort den er
faring om, at de heller ikke bryder sig videre om det, 
jeg har gået og samlet på. De taler og synger nok af og
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Udsnit af Erik Henningsens 
monumentale skildring af et 
foredrag på den grundtvigske 
højborg, Askov 1902, med 
nogle af lærerne og deres 
familie lejret neden for taleren, 
forstander Ludvig Schrøder. 
Siddende Schrøders datter, 
Ingeborg Appel, samt hans 
frue, Charlotte, derefter 
Heinrich Nutzhorn (fætter og 
svoger til Feilberg), stående 
Jacob Appel - gift med 
Ingeborg og senere selv 
forstander og kultusminister 
- Poul la Cour, H.F. Feilberg 
med hjemmehue samt Poul 
Bjerge. På væggen Agnes 
Slott-Møllers Dagmarfrise. På 
grund af Feilbergs ry som 
forsker har han sandsynligvis 
fået en mere fremtrædende 
placering end hans højskoletil
knytning berettigede til. De 
afbildede lærere afspejler ret 
godt højskolefolkenes delte 
opfattelse af værdien af Tang 
Kristensens arbejde. Nutz
horn, Feilberg og Bjerge 
støttede det; de øvrige var 
indifferente eller direkte 
modstandere. (Det National
historiske Museum på 
Frederiksborg Slot).

til noget om folkets mål og folkets minder, men jeg har 
ved mine besøg på disse skoler jævnligt fået den opfat
telse, at den tale og sang ikke bunder ret dybt.49

Tang Kristensen fandt ganske langsomt ud af, at man
ge højskolefolk havde deres helt egen opfattelse af, 
hvad folkelig kultur bestod i; en del af dem var tilmed 
skeptiske over for, om den overlevede folklore over

hovedet besad nogen værdi. Senere tiders højskolehi
storie er gået uden om dette spørgsmål, som i dag står 
næsten lige så uforløst tilbage, som dengang Tang 
Kristensen opdagede forskellene i synet på, hvad det 
folkelige var for noget. Baggrunden for dunkelheden 
er blandt andet, at højskolens egne repræsentanter af 
forståelige grunde sjældent offentligt ytrede sig nega
tivt om almuens traditioner eller fx kritiserede den 
igangværende folkemindeindsamling.50

49.1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1920.04.28; MO, 4,1927, s. 
441.
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De højskoleforstandere, som Tang Kristensen 
fandt, var kølige over for hans projekt, tilhørte gene
rationen, som fra 1865 og frem, efter den sidste sles
vigske krig, dannede åndeligt grænseværn mod syd 
med Askov i spidsen: Ludvig Schrøder på højborgen 
ved grænsen, Frede Boj sen på Rødkilde, Ernst Trier 
på Vallekilde og Jens Nørregaard på Testrup højskole. 
Skolerne var baserede på Kristen Koids pædagogik 
omkring fælles samliv og det levende ord. Her stod 
N.F.S. Grundtvigs kolossale åndelige produktion i 
centrum med dens mytologi, salmer, og syner, og den
ne arv blev suppleret af særligt Ingemanns historiske 
romaner, der på de mest koldske skoler nærmest kun
ne gøre det ud for Danmarkshistorie. Højskoleelever
ne blev præsenteret for en blanding af luthersk kri
stendom og norrøn tradition, suppleret af Ingemanns 
digteriske fremstillinger af middelalderens Danmark i 
moderne national iklædning; en litteratur, der i en 
svær tid var beregnet på at opelske dansk national be
vidsthed. Det var den nationalisme, som mange ældre 
højskolefolk var rundet af i København som unge na
tionalliberale, og som nu i højskolernes landlige om
givelser blev præsenteret for bondeungdommen som 
gammel og dyrebar folkeånd. Nu blev den i højere 
grad formet af aktuel politik og tyskerhad end af nøg
ternt kendskab til ældre historie og folklore?1

udførligt har berettet om sin egen opfattelse af folkelighed i 
kontrast til den gamle, overtroiske almuekultur, han som ung
tilflytter stiftede bekendtskab med på Midtsjælland. Jf. P.O. 
Christiansen: Landsbyliv. Kbh. 2004, kap 4: De »levende« og 
de »døde«, s. 163fr.
51. Jf. Erik Arup: Viggo Hørup. Et mindeskrift. Kbh. 1941, s. 64. 
Først den næste generation af højskoleelite (fra Appel og 
frem) justerede den nationale holdningskommunikation. De 
var stadig nationale, men på en anden måde end tidligere; 
vendte sig både imod de højrenationale københavnerkredses 
daniseringsforsøg i Mellemslesvig og nationalisterne i 
grænselandet og gik efter genforeningen ind for et kulturelt 
brobygningsarbejde, hvilende på gensidig anerkendelse. Det 
synspunkt lærte Tang Kristensen aldrig at forstå.

Når Tang Kristensen fandt, at højskolefolkene var 
i gang med et stort opdragelsesprojekt, som for øvrigt 
omkring 1900 blev afdækket i Henrik Pontoppidans 
romaner, var det sandsynligvis højskoleelitens forfi
nelse af elevmassen, som han stødte ind i. Og her var 

hans etnografiske bidrag sjældent velsete. De kunne i 
højskoleelitens øje ikke være med til at oplyse de unge 
eller til at indgyde dem den mindste smule fædre
landskærlighed. Disse højskolefolk ønskede langsomt 
at forædle karlenes og pigernes smag, så de kunne 
blive kernen i en ny grundtvigsk folkelighed?* 2 Grund
læggende var de næppe interesserede i at vide, hvor
dan almuen selv opfattede tilværelsen, men i at oplæ
re den i at tænke, som de selv tænkte. De fandt derfor 
sjældent, at Tang Kristensens uslebne, og i deres øjne 
ofte vulgære, traditionsstof kunne tjene noget an
stændigt formål. Tilsyneladende varede det længe, 
før pointen gik op for Tang Kristensen, og han næg
tede nærmest at ville forstå den.

Dette var den ene side af den grundtvigske kritik 
af folkloreindsamlingen. Den anden havde paralleller 
til Indre Missions forbehold over for Tang Kristen
sens interesse for resterne af »gammelt hedenskab«, 
som de udtrykte det. Den akademiske del af højskole
lærerne var hovedsagelig teologer, og for dem inde
holdt folkloren så megen overtro, papisme og anden 
ugudelighed, at den udgjorde en problematisk lære 
for ungdommen. Den form for primitiv tro havde 
bedst af at blive glemt. Som pædagogisk ansvarlige 
var de ikke enige i, at den i sig selv kunne have histo
risk værdi. Som tidligere nationalliberale havde flere 
af disse urbant prægede folk grundlæggende en vis 
kulturel sympati for partiet Højre, hvor mange af de 
menige grundtvigianere havde baggrund i Venstre. 
Selv om man ud fra deres daglige ageren næppe skul
le forvente det, tilhørte en god del af de mere stands
bevidste højskolefolk samme holdningsmæssige seg
ment som præster, mange embedsmænd og delvist 
officerer, som Tang Kristensen kulturpolitisk på in
gen måde brød sig om. Han syntes, at nogle højskole
folk skulle lægge deres »fornemhed« fra sig, og det 
kunne være denne del af højskolelærerne, han i sine 
spredte bemærkninger henviste til?3

52. Der var tale om en dannelsesproces, hvor det folkelige 
(med vægt på sidste led i ordet) kunne forstås som udvikling 
af fælles kultur og værdier.
53. 1929/152 I. ETK t. Bjerge 1916.10.10.
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Både hvad angår Indre Mission og grundtvigia
nerne, har historikeren Hans Jensen med rette hæv
det, at de folkelige vækkelser betød en tilbagetræn
gen af gammel almuekultur til fordel for en 
humanistisk »kultur med menneskelige og nationale 
ideer, der havde deres udspring fra snævrere kredse af 
»dannede«, [der] nu blev udbredt og tilpasset til nye 
befolkningslag.«54 Det var i bund og grund den for
skydning i samfundet, som Tang Kristensen kæmpe
de imod, selv om også han var kristen, fædrelandstro, 
tyskerhader og boglærd. Forskellen var, at han tillige 
var kulturforsker i fføtteføn-traditionen og samtidig 
mente, at der samfundsmæssigt eksisterede værdiful
de elementer i det gamle almueliv.

54. Niels Kofoed: Fortællingens mester. Kbh. 2007, s. 35 fr.; Viggo 
Hørup: »Grundtvigianere.« [1892] I Samme: Naarsamfundsor
denen vakler. Kbh. 2009, s. 163b; Hans Jensen: »Brud og 
sammenhæng i dansk åndsliv efter 1864«, Kirkehistoriske 
samlinger, Rk.6, 1942-44, s. 346.

55. Usnobbetheden nævnes bl.a. i Salomon Frifelt: »‘Skat
tegraveren’ på ‘Mindebo’«, Vestkysten, 1923.01.21 (1929/137 
Avisartk. Pk. 4).

Nuancerne i Tang Kristensens holdninger, som kom
mer til syne i de viste eksempler, bekræfter de træk, 
som kan iagttages i de foregående kapitler. Hans op
levelse af at befinde sig uden for de fines, eller blot de 
etablerede fagfolks, kreds er slående, selv om opfat
telsens reelle indhold kan betvivles. Derimod kan der 
næppe sættes spørgsmålstegn ved den fysiske margi
naliserings betydning for det faglige arbejde, skønt 
intet tyder på, at Tang Kristensen på grund af sin her
komst, uddannelse eller bopæl blev forfordelt, hver
ken fondsmæssigt eller hvad angår kollegial hjælp. 
Dog havde han nok ret i, at flere af hans københavner
bekendte næppe helt forstod, hvor vanskeligt det på 
den tid var at drive studier i provinsen.

På trods af Tang Kristensens periodevise sortsyn 
og hans overbevisning om at være offer for mange 
krænkelser, afspejler eksempler fra forskellige sam
menhænge en højst eksklusiv personlighed: Aldrig så 
han ud til at komme i tvivl om sit stofs eller sit arbej
des vigtighed. Denne holdning gav ham en faglig ba
stanthed, som mange forskere kunne misunde ham, 
og som har været medvirkende til, at han fik realiseret 
sine projekter. Sandsynligvis skyggede drivkraften til

lige for en del selvkritik. Gennem næsten hele sit liv 
var Tang Kristensen overbevist om ultimativt at have 
ret. Ensidighedens styrke bidrog til hans immunitet 
over for samfundets generelle opfattelse af, hvad der 
var fint og mindre fint. Det gjorde, at Tang Kristensen 
som nævnt blev i stand til at vurdere omgivelsernes 
handlinger ud fra mere moralske kriterier uden større 
hensyntagen til de involverede personers sociale posi
tion. Denne egenskab blev ofte bemærket af hans om
givelser og blev tolket som usnobbethed, hvad der 
næppe var helt rigtigt, jævnfør Tang Kristensens glæ
de over dekoreringen og Brandes’ ros.55 Men tolknin
gen er forståelig og kom for øvrigt til udtryk i en pud
sig episode om morgenen på hans 80-års-fødselsdag i 
1923, som passende kan afslutte kapitlet:

Den aktive forening, Danmarks Folkeminder, hav
de taget initiativ til en æresbog for den gamle samler, 
og en delegation bestående af Gunnar Knudsen og 
Hans Ellekilde var udset til at overrække gaven og 
hyldesten personligt. De ankom til Vejle med aftento
get og blev hentet på stationen af fødselaren, som i 
højt humør samme aften viste dem byens udstilling 
for ham på Højskolehjemmet. På spørgsmålet om, 
hvornår det næste dag passede ham at modtage her
rerne som officiel delegation, var svaret klokken syv, 
hvad der dog blev modereret til klokken otte.

Morgenen efter begav de to magistre sig på vej og 
mødte på bakken op til villaen et uventet syn, som El
lekilde senere skildrede i et notat:

Da vi nåede til Mindebo, så vi Tang Kristensen i is
landsk trøje udenfor travlt sysselsat med en vigtig ting. 
Der holdt et læs med hønsefoder uden for Mindebo, 
hønsefoder til et helt år; det var en gave fra en af Vejle
egnens herregårde. Han var travlt sysselsat med at 
hjælpe kusken med at bære de dejlige sække ned i ud
huset. Vi blev vist ind i den fine stue, og der sad vi me
get nervøse og ventede og ventede.

Til sidst kom Tang Kristensen ind, nu ulasteligt klædt 
på til højtideligheden. Han sagde, at kusken dog først 
skulle have sin kaffe, som skik var, og at de to gæster 
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vel kunne drikke kaffe sammen med kusken. Det følte 
de sig på det tidspunkt dog »for højtidsfulde til«, som 
Ellekilde formulerede det. Så ventede de på, at ku
sken blev færdig med traktementet, og da Marie var 
blevet kaldt ind for at overvære seancen, rejste Tang 
Kristensen sig op, støttende sig med fingrene til bor
det. Derefter læste Ellekilde hyldesten højt, en tekst, 
som på institutionens vegne var forfattet af Henrik 
Ussing fra Sorø Akademi. Dertil føjede arkivaren nog
le personlige ord fra Dansk Folkemindesamling. Ma

rie græd af bevægelse, og Tang Kristensen brød tavs
heden ved at sige: »Det var nu nogle møj kønne ord 
De der sagde, Ellekilde, kunne De nu ikke gentage 
dem i aften for en større forsamling?«56 Så drak de 
forsamlede kaffe i fællesskab, og fødselsdagsvisitterne 
begyndte, sluttende med aftenfesten nede i byen. 
Tang Kristensens bevidst uhøjtidelige, men ikke di
rekte uhøflige, turnering af forløbet er karakteristisk, 
og han udtrykte senere, at han var glad for æresbevis
ningen og den højtidelige markering.

56. 1966/2 II:A. Ellekildes samling, læg 5: Ellekildes manus 
om A. Olrik og foreningen Danmarks Folkeminder. Overræk
kelse af æresbog t. ETK.
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KAPITEL II

Imod tidens synspunkter. Forskellige positioner

Et stikord herhjemme sætter en strid mellem tro og 
viden, mellem religion og videnskab. Dybere set gives 
der slet ikke nogen sådan strid. Tro er ikke andet end 
begyndende videnskab og kan som sådan undersoges 
metodisk og induktivt.
Edvard Brandes 18771

i. Edvard Brandes: »Nye samlinger af folkepoesi«, Detnittmde 
Aarhundrede, jan.-feb. 1877,335E Orientalisten og kritikeren 
Brandes længtes efter, hvad han kaldte for den »positive 
religionsvidenskabs« komme på universitetet, jf. debatten i 
tredje del af dette kapitel.

2. Der findes mængder af afhandlinger om kulturbegrebet, 
hvoraf mange ikke er særligt afklarende. Hensigten i det 
følgende er ikke at komme frem til én rigtig definition, men på 
hver deres præmisser at forstå de tre forskellige indfaldsvink
ler på »det kulturelle«, som optræder i afhandlingen.

Tang Kristensens stærkt egenartede måde at optræde 
på blev forståeligt nok bemærket af de fleste. Hans 
personlighed har haft tendens til at skygge for de fag
ligt anderledes sider af hans gerning, set i lyset af 
hvad andre i samtiden gjorde. Skal man sammenfatte 
de områder, hvor Tang Kristensen afveg fra tidens al
mindelige folkloristik og kulturforskning, træder tre 
forhold særligt frem:

• Hans mere eller mindre bevidste brud med den 
folkloristiske (filologiske) kulturopfattelse i klas
sisk forstand, hvor det længerevarende feltarbejde 
tydeligvis var øjenåbnende.

• Hans opfattelse af, at indsamling og udgivelse af 
folklore m.v. skulle tjene mere end et nationalt el
ler videnskabeligt formål: Arbejdet var en nødven
dig historisk baggrund for kulturkampen om sam
fundets rette udvikling i slutningen af 1800-tallet.

• Hans langsomt erhvervede overbevisning om, at 
nogle af de fænomener, som de kammerlærde kol
leger betegnede som overtro, rent faktisk eksiste
rede, hvad der medvirkede til bruddet med Feil- 
berg.

De tre områder markerer Tang Kristensens særlige 
perspektiv og position i fagmiljøet. Det kan diskute
res, om det første punkt er et spørgsmål om både kul
turforståelse, og hvad indsamling/feltstudier reelt var 
eller burde være. I betragtning af, at jeg i kapitel 6 og 
7 har beskrevet Tang Kristensens feltpraksis, behand
les to spørgsmål her under ét.

Folkekultur: Det ejendommelige, ånd eller 
menneskers levevis?

Den ligefremme måde, hvorpå vi i dag taler om kul
tur, er i høj grad tidsbundet og ikke uden problemer. 
Det medfører, at selv humanister går ud fra, at de er 
nogenlunde enige om, hvad de forstår ved kultur, og 
hvis man tilmed projicerer det ret nymodens begreb 
bagud i tid, forøges mulighederne for misforståelser.i. 2 
Men hvad skal forskere gøre, hvis de ikke vælger den 
mindre tilfredsstillende løsning helt at undlade at be
skæftige sig med temaet? For at respektere de forskel
lige videnskabsfolks interesse for, hvad det alligevel er 
mest ligetil at kalde for det kulturelle i faglig forstand 
(mellem cirka 1800 og i dag), kan det være en fordel at 
spørge anderledes, som fx: Hvad var det, som tidli-
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gere forskere i deres historisk-etnografiske interesse 
ville indkredse, registrere og bevare, og hvilke beteg
nelser brugte de for det?

Ud fra det perspektiv har der igennem afhandlin
gen været tre forskellige indfaldsvinkler i spil, nemlig 
i) kultur som menneskeligt ejendommelige frembrin
gelser, 2) kultur som ånd eller folkeånd og endelig 3) 
kultur som menneskenes forskellige måder at leve på, 
herunder folks tankesæt. I praksis viser det sig, at et 
par af begreberne godt kunne bruges på samme tid 
og anvendes af samme forsker. Afgrænsningerne var 
på ingen måde skarpe, omend distinktive.

Ad 1: Interessen for det ejendommelige og enestående 
er gammel, og fra renæssancen var opmærksomheden 
blandt samlere rettet mod dette fænomen, ofte som 
noget unikt i sig selv, hvad særligt viste sig i kunstkam
renes udvalg af genstande.3 Svend Grundtvigs brug af 
ordet ejendommelig var også i familie med denne tra
dition, selv om han anvendte det i mere kontekstuel 
sammenhæng, det vil sige til at udpege og glædes ved 
fx en hidtil ukendt balladetype i en kendt helhed.

3. Se Camilla Mordhorst: »Systematikken i Museum 
Wormianum«, FortidogNutid, 3/2002; Valdimar Hafstein: 
»Bodies of knowledge: Ole Worm & collecting in late 
renæssance Scandinavia«, EthnologiaEuropaea, 33:1, 2003.

4. Stith Thompsons alment brugte referenceværk, The Types of 
the Folktale, fra 1961, bygger på hans udgave fra 1928, som er en 
oversættelse og forbedring af finnen Antti Aarnes tidligere 
arbejde fra igioff., som igen står i gæld til Svend Grundtvigs 
utrykte katalog over danske eventyr fra 1854.
5. Se fx Ole Vind: Grundtvigs historiefilosofi. Kbh. 1999, s. 113H.

Ligesom de moderne naturforskere interesserede 
humanister sig fra 1700-tallet for systematisk at identi
ficere det ejendommelige eller mærkværdige. I for
hold til tidligere desuden for at trænge til bunds i be
synderlighederne og dermed forklare fænomenerne. 
Det var langtfra ligetil, da de enkelte elementer i sa
gens natur var gamle eller fremmedartede - det var jo 
denne egenskab, der gjorde dem attråværdige. Også 
Olrik og Tang Kristensen brugte udtrykket ejendom
meligt, når de på deres vej stødte på ukendte viser og 
eventyr, eller brudstykker af sådanne, som ved ind
byrdes sammenligning måske kunne sættes sammen 
til større helheder.

Grundtvigs store og koordinerende indsamlings
arbejde var led i et vældigt videns- og klassifikations
projekt, efterhånden på verdensplan, som for eventy
renes vedkommende først blev udbygget i endelig 

form generationer efter hans død.4 Klassifikationen 
var i første omgang nødvendig for at ordne eksempel
stoffet fra hans meddelere i marken og senere for, at 
stoffet kunne formidles i hans immaterielle kulturhi
storiske »museum«.

Ad 2: Interessen for en sådan humanistisk systematik 
har forbindelse med en øget opmærksomhed over for 
de enkelte elementers plads i et større hele. Denne 
kontekstualitet har intet at gøre med den langt senere 
interesse for at se kulturtræk i deres bredere, og ofte 
materielle omgivelser. Det »hele«, man i begyndelsen 
af 1800-tallet fokuserede på, og som både samlede og 
belyste fx de forskellige viser og historier, var begre
betfolket. Det var tidens nye fokusering på folket, som 
for de intellektuelle karakteriserede viserne og histori
erne som minder, og dermed udpegede et hidtil upåag
tet fagområde, folklore/folkloristik, inden for huma
niora.

Disse folkeminder kunne betragtes som udtryk 
for en gammel, og knap nok længere vital, folkeånd; 
en sjæl eller kerne, som gav et bestemt folk dets præg 
og kraft. Senere tider har haft det svært med ordet 
folkeånd, der er blevet opfattet ekstremt metafysisk, 
for ikke at sige løjerligt, og efterhånden er gledet så 
langt bort, at det knap nok medtages i moderne lek
sika. I tidligere kulturforskning var det et både for
ståeligt og tjenligt koncept. Jeg skal undlade at ud
rede, om betegnelsen folkeånd i Danmark i det meste 
af 1800-tallet stammede fra Herder og Hegel eller fra 
Fichte og N.F.S. Grundtvig.5 Det vigtigste er, at der i 
alle tilfælde er tale om et begreb, hvor mennesker op
træder iJo/Mig skikkelse, det vil sige i relationer med 
andre mennesker - tilhørende et folk, som deler 
sprog, traditioner og baggrund (historie). Det er dis
se forudsætninger, der gør, at de pågældende ånde
ligt set kan identificeres i forhold til anderledes popu-
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Første gang Svend Grundtvig brugte betegnelsen folkeminder i Danmark var på det dobbelte titelblad til Danskefolkemin- 
der 1861, hvor hefterne ellers siden 1854 blot havde heddet Gamle danske minder. Meningen var dog den samme.

lationer. Ånden er indadtil den forenende og 
livgivende kraft og udadtil de pågældende menne
skers karakteristiske måde at tænke og reflektere på. 
Når et folk udfolder sig i deres livsfællesskab, udvik
les dets folkelige personlighed, nationaliteten.6 Det var 
på den baggrund, at Svend Grundtvig dybest set ikke 
mente, at der eksisterede noget misforhold mellem 
hans videnskabelige og hans folkelige praksis som så
kaldt nationsbygger. Og de fleste, som betragtede 

6. Jf. Iørn Piø: »Svend Grundtvig og hans folkloristiske 
arbejdsmetode«, Danske Studier, 1971, s. 117.

landets og folkets situation ud fra det samme per
spektiv, måtte indse, at statsgrænsen i Sønderjylland 
burde være sammenfaldende med den nationale 
folkegrænse.

Eksistensen af folkeånden var baggrunden for, at 
romantikkens folklorister kunne operere med det for 
eftertiden ligeledes noget luftige begreb, folkeindivi- 
det. Svend Grundtvig skrev i 1847, at
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den ikke var den enkeltes værk.... Folket er altså forfat
teren; fra dets mund er det alt sammen kommet til os, 
med dets vidnesbyrd, som fra slægt til slægt udviklede 
og forplantede det.7

7. Svend Grundtvig: Prøvepåenny udgave af Danmarks gamle 
folkeviser. Kbh. 1847,s- 25-
8. Hermed sigter jeg til den opfattelse, at alle mennesker i 
deres omgang med andre altid udtrykker sig kulturelt, og at 
samfundet indeholder forskellige »kulturer«, selv om disse 
aldrig er homogene.
9. Om denne anderledes historie, se begyndelsen af kapitel 4 
(Herder i forhold til den politiske fyrste- og statshistorie). S. 
Grundtvig brugte i Danmark ordet folkehistorie (eller 
kulturhistorie) på den anførte måde.

10. Fra Salmonsens Konversationsleksikon 1919: »Folklore«. 
Oprindelig i Athenaeum [UK] 12/8 1846.

Selv om næppe mange tænker over det, har det kol
lektive element i, hvad der kaldes for det antropologi
ske kulturbegreb8, forbindelse med denne opfattel
se. Altså det forhold, at det ikke er enkeltindividets 
præstation og ydre manerer, der betragtes som udtryk 
for vedkommendes tilhørsforhold, men de mere 
grundlæggende perspektiver, som det deler med en 
bestemt gruppe af mennesker. Det er i relationerne 
mellem menneskene, at de i Herders øjne udviklede 
deres åndsliv, og derfor fremstår deres digtning og 
fortælling for eftertiden anonymt i forhold til fx litte
rære enkeltmandsprodukter i kunstdigtningen.

Når et folks nationalitet i koncentreret form kom 
til udtryk i den form for overleveret materiale, kunne 
et etnisk homogent land repræsenteres gennem, hvad 
Svend Grundtvig kaldte for dets »folkehistorie«, og 
det blev folklorens samfundsmæssige rolle i den peri
ode, hvor fagområdet havde størst bevågenhed.9 
Den materielle folkekultur indtog principielt samme 
position som folkloren; dog var mange folklorister af 
den opfattelse, at den åndelige side af den gamle kul
tur var ældst og mest udtryksfuld og dermed udgjor
de det mest sublime destillat.

I sidste tredjedel af 1800-tallet og i hvert fald frem 
til mellemkrigstiden var folkloristernes videnskabeli
ge arbejde led i en national etnografi i stort format. 
En sådan »folkebeskrivelse« skulle så fintmærkende 
som muligt vise befolkningens kulturelle særkende 
(tænkemåder, tro, skik og sprog), inden for snævrere 

regionale områder demonstrere dens mangfoldige lo
kale udtryk og internationalt påpege forbindelser til 
beslægtede lande (særligt i Norden), uden at det na
tionalt danske af den grund blev undertrykt. Det sær
lige ved den form for indenlandsk etnografi var, at 
den i sammenligning med de mere kendte folkebe- 
skrivelser fra især eksotiske lande var næsten usynlig i 
den aktuelle samtid. Det beror på, at der egentlig var 
tale om en fortidig og - i tysk forstand - dyb etnografi, 
som særligt byggede på mundtlig overlevering samt 
dennes registrering og bearbejdning.

I Danmark brugte folkloristerne ikke betegnelsen 
national etnografi, omend intentionen var den samme 
som deres kollegers i det øvrige Europa. De påpegede 
gerne, at fagområdet var en national videnskab, og 
deri så de intet problematisk, for sådan blev den hjem
lige arkæologi og dialektologi også betragtet, foruden 
meget af historie, kunst- og litteraturhistorie. Folklo ri
stikken måtte nærmest i sin udgangsposition være na
tional, og da man foruden tekstkritikken indførte sta
dig mere systematiske arbejdsmetoder som typologi, 
komparation og kartering, blev studierne drevet ud fra 
objektive kriterier, og resultaterne formodedes at være 
af samme standard.

Når vi taler om det superorganiske begreb folkeån- 
den som noget centralt for at forstå ældre europæisk 
folkloristik, er det nødvendigt at understrege, at den 
indsamlede folklore i 1800-tallet ingenlunde var det 
samme som kulturen selv. Egentlig var folkloren alene 
udtryk for kulturen, selv om dens ytringer var værdi
fulde og nogle gange unikke. De var såkaldte levn og 
kunne benyttes poetisk eller efter fornøden sigtning 
anvendes i det faglige arbejde, hvor det ultimative 
ideal var at rekonstruere folkets tro tilbage til før de 
skriftlige kilders tid. Dette var helt i overensstemmelse 
med englænderen William Thoms, der i 1846 præsen
terede følgende definition af folklorefaget, her i dansk 
leksikal gengivelse fra 1919: »Den gren af studiet af 
oldtidslevninger og arkæologi, som omfatter alt, hvad 
der vedrører gamle sæder og skikke, almuens forestil
linger, tro, overleveringer, overtro og fordomme.«10 

233



II. IMOD TIDENS SYNSPUNKTER. FORSKELLIGE POSITIONER SCI.DAN.H. 4 • I

Selve stoffet ville i sin natur altid kun være fragmenter. 
Selv om Svend Grundtvig forsøgte, mente han dog, at 
man næppe kunne rekonstruere fx visernes originale 
form; derimod lod det sig gøre at komme frem til bal
ladernes oprindelige sagnform, det vil sige deres epi
ske grundtræk.

Selv om datidens forskere gerne fremhævede folk- 
loristikkens principielle muligheder for at fremstille 
fjerne tiders opfattelser og verdensbillede på en begri
belig måde, blev denne håbefulde position efterhån
den forskudt fremad i tid. Som indsigten voksede, 
fandt forskerne ud af, hvor meget der endnu manglede, 
før konturerne af et helhedsbillede lod sig ane. I den 
situation blev det daglige arbejde i større omfang præ
get af jagten på stof fra endnu dårligt dækkede lokali
teter, og senere af den nye interesse for kulturgrænser.

Det er værd at bemærke, at de tidlige folklorister 
udmærket var klar over, at de overleverede minder 
gennem tiden havde forandret sig, omend langsomt. 
Det var under denne ændring, at de var blevet brudt i 
stykker, blandet sammen, tilføjet nye elementer etc., 
som filologerne døjede med at analysere. Hele rekon
struktionsarbejdet hvilede på en kvalificeret stillingta
gen til forandringens karakter, som den på det tids
punkt blev opfattet. Interessant nok gik denne indsigt 
delvist i glemmebogen blandt mange folklorister i 
1900-tallet og i særdeleshed i offentligheden. Et lig
nende forhold kan iagttages inden for den materielle 
folkekultur, hvor almuekulturens udtryk havde ten
dens til at blive fastfrosset til fx de møbler og redska
ber fra begyndelsen af 1800-tallet, som de fleste pro
vinsmuseer efterhånden kunne fremvise 100 år senere. 
De samme omstændigheder kan iagttages i nabolan
dene, hvor folkekulturen på samme måde blev opfat
tet som overordentlig stabil og præsenteret idyllisk 
som en særlig ærværdig kultur.11 1800-tallets folke
kulturs sidste historiske former blev repræsentanter 

ii. Arne Lie Christensen: »Bønder, byggeskikk og kampen 
mot industrialismen.« I: Mette Skougaard & Jesper Herbert 
Nielsen (red.): Bondegård ogmuseum. Kbh. 1998, s. 38b Det mest 
elitære segment, de nordiske kongehuses medlemmer, bliver 
også i dag af og til iklædt en form for gamle - og nationalt 
ideale - egnsdragter.

12. Jf. Karen Schousboe: »Folketiden - eller da kulturhisto
rien blev »tidløs«.« I: Lotte Hedeager & Karen Schousboe 
(red.): Brugte historier. Kbh. 1989; P.O. Christiansen: »Den
folkelige kultur.« I: Samme (red.): Veje til danskheden. Kbh. 
2005.

for dens væsen, og begrebet den gamle bondekultur op
stod som udtryk for noget, man troede, eller lod som 
om, havde været næsten uforanderligt i umindelige 
tider.ii. 12 * Folkeånden var ved at være glemt - og var 
ikke blevet erstattet af noget andet som samlende 
koncept.

Ad 3: Grundlæggende var Tang Kristensen ikke sær
ligt optaget af folkeånden. Derimod talte han gerne 
om folket eller traditionen. Han var mest interesseret 
i stoffets karakter og fra 1870’erne endvidere i de en
kelte mennesker, det stammede fra, samt fra 1880’erne 
i noget bredere fremstillinger af almuekulturen. Han 
ville gerne kunne skildre trækkene som led i et større 
hele, omend en helhed af mere konkret art end de 
store romantikeres ånd. Han nåede imidlertid aldrig 
frem til en tilfredsstillende løsning på, hvordan pro- 
jektet kunne gennemføres. I forhold til Svend Grundt
vig og Olrik var han kun sjældent fokuseret på folklo
ren som mulige urlevninger, dog var han altid 
interesseret i stoffet som en form for historie.

Gennem sine arkivstudier i Viborg og København 
erfarede Tang Kristensen, at det lod sig gøre at frem
drage mange fortidige træk om almindelige menne
sker fra særligt Viborg Landsarkivs materiale. Han 
har samtidig oplevet, hvor umuligt det ofte var at fin
de stof om folks åndelige (kulturelle) liv. Kontrasten 
til den slags informationer, som han kendte så godt 
fra feltarbejdet, må have været tydelig. Og erfaringen 
har været medvirkende til at karakterisere hans egne 
optegnelsers særlige karakter. Som levn var hans felt
materiale nok mere eller mindre historisk, og samtidig 
var det etnografisk, selv om det meste var indsamlet i 
de folkloristiske typologier. Spørgsmålet var, hvordan 
man forbandt disse filologisk indkredsede genrer med 
et levende menneskeliv, og hvorledes man knyttede 
sange og mytiske historier sammen med det (øvrige) 
historiske kildemateriale. Det er spørgsmål, som det i
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dag er lige så vanskeligt at svare på som dengang. 
Tang Kristensens væsentligste indsats er nok, at han 
gennem sin praksis stødte ind i dilemmaerne og der
med kom til at pege på et problem.

Baggrunden for, at Tang Kristensen identificerede 
den daværende folkloristiks manglende evne til at 
foretage bredere kulturelle skildringer, var uden tvivl 
hans feltarbejdes intensivitet og omfang. Herigennem 
erhvervede han sig indtryk, som ingen andre i samti
den besad, og derfor følte de næppe noget større be
hov for at ændre på de faglige konventioner. Men det 
gjorde Tang Kristensen i det stille, trods sin konserva
tisme. Kultur skulle på ingen måde kapsles ind til kun 
at være minder, selv om de som sådanne var vigtige. 
Det kulturelle var noget bredere, som havde at gøre 
med utallige sider af folks forskellige liv.13 Tang Kri
stensen var langtfra filosofisk anlagt, og han skrev al
drig direkte om forholdet. Dog vidner mange træk og 
passager om, at han var optaget af almuekulturens 
større kompleksitet og samlede karakter. Og i sine 
breve fra felten til hustruen Grete og Svend Grundt
vig kunne han sjældent lade være med at give små, 
situationsprægede skildringer af de tildragelser i dag
ligdagen, som han oplevede. Som nævnt fandt en lille 
del yderligere plads i hans trykte skrifter.

14.1 deres brevveksling pressede Olrik i flere år ETK i den 
retning, og publicerede også af uigennemskuelige grunde sin 
kritik i sin »Dansk Folkemindesamling.« I: Samme (red.): Fra 
Dansk Folkemindesamling. Kbh. 1908, s. iof. Selv forsøgte den 
væsentligt yngre Olrik sig aldrig med sådanne beskrivelser.
15. Jf. George W. Stocking Jr: The Ethnographers’s Magic and Other 
Essays in the History ojAnthropology. Wisconsin 1992, s. 21. Ogpå 
sine første feltture i midten af 1880’erne til Baffinland 
fokuserede F. Boas på fotografering, geografiske og geologiske 
registreringer, han foretog kraniemålinger og musikalske 
transskriptioner og optegnede lokalt sprog samt indsamlede 
genstande til New Yorks American Museum of Natural 
History, jf. Ira Jacknis: »The Ethnographic Object of 
Ethnology in the Early Career of Franz Boas.« I: George W. 
Stocking, Jr. (red.): Volksgeist as Method and Ethic. Wisconsin 
1996, s. 189.

Sådanne sammensatte skildringer ville man efter 
1900 betegne som studiet af dagliglivet. Faktisk tum
lede historikeren Troels-Lund på samme tidspunkt 
med sit store værk om renæssancens dagligliv, og nog
le af Feilbergs skrifter kan ydermere anskues under 
den synsvinkel. Interessant nok var Tang Kristensen 
ikke optaget af Troels-Lunds historieskrivning, men 
han var glad for Bernhard Olsens ret parallelle udstil
linger. Både Troels-Lund, Olsen og Feilberg ville ger
ne fange helheden, »det daglige«, ind, og lidt af det 
samme ønskede Tang Kristensen i sine små samtids
skildringer med reference bagud i tid, selv om de slet

13. ETK fortalte fx Ellekilde, at faget burde interessere sig for 
den ofte saftige folklore på offentlige lokummer, og at han 
satte pris på den mangfoldighed, han oplevede i de køben
havnske folkekøkkener. Til Marie skrev han engang om de 
sjove »fiskerkællinger« på GI. Strand i Kbh. Jf. 1929/152 I b: 
ETK t. Ellekilde 1924.12.16 & 1918.09.12. DFS. Kopisaml, 104: 
ETK t. Kirsten Mane Jensen 1904.10.23. 

ikke kan sammenlignes med hans omfattende kilde
publicering.

Selv om Olrik i deres indbyrdes korrespondance 
opfordrede feltarbejderen til at optegne bredere og 
give udførligere personlige karakteristikker af medde
lerne, havde Tang Kristensen egentlig længe været 
interesseret i en episk fremstilling af almuelivet og in
formanternes omgivelser, huslige tilværelse og alme
ne udblik på livet.14 Men ligesom i den før-funktiona- 
listiske etnografi var han usikker på, hvordan man 
skulle håndtere sådanne beskrivende analyser, og her 
var Olrik ude af stand til at yde råd. Under fremmede 
himmelstrøg søgte flere af samtidens etnografer i de
res feltarbejde omkring 1890 en slags tilflugt i den fy
siske antropologis målinger og i klassisk folklore (ma
terialetypologierne), fordi disse temaer var langt mere 
håndterlige at gå i gang med end det ligefremme liv, 
som det udspillede sig for deres øjne.15 Direkte at be
skrive livet lader sig næppe gøre uden en form for 
perspektiv.

Tang Kristensen var loyal over for romantikkens 
mindebegreb i viserne og historierne som fortættede 
former for kultur til trods for sin interesse for en rum
meligere kulturforståelse. Denne opfattelse var i hans 
øjne nødvendig, hvis man ville præsentere et retvisen
de billede af folks tilværelse. Det sås i hans mindre 
artikler og delvist i værket om Det jyske almueliv. Her 
kommer kulturen til udtryk som dokumentation af 
forskellighed i menneskelige livs- og samværsformer 
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på en mere fortællende måde end inden for Grundt
vigs typologier, som i praksis kunne virke som rent 
forskerskabte konstruktioner. Men som nævnt var 
han ikke fornøjet med resultatet. I hans øjne pegede 
særligt det meget store sagnstof hen på troen (dvs. den 
gamle folketro), og denne burde ikke adskilles fra, 
men sammenkobles med skildringen af livet, som det 
levedes.16 Selv om Tang Kristensen aldrig fik foldet 
den bredere folkekulturforskning ud i monografisk 
skikkelse, må man sige, at han trods alt overskred en 
del af den tidligere folkloristiks kulturopfattelse. Der 
skete langsomt en forskydning fra en udelukkende 
fortidsfikseret folkedigtning til en interesse i almue
kulturen for dens egen skyld. De fleste samtidige folk
lorister tænkte udelukkende romantisk og filologisk; 
Tang Kristensen havde både romantiske og mere rea
listiske sider i sig, og gennem sin praksis var han her 
og der på vej til at blive en form for moderne etnograf, 
uden at han sandsynligvis reflekterede nøjere over 
det.

16. Problemet stod klart for ham, da han var færdig med 
udgivelsen af Danskesagn (1892-1901), idet han indså, at værket 
egentlig måtte sammenholdes med Det jyske almueliv, for at 
stoffet skulle komme til sin ret. Jf. ETK: Danske sagn. 7, [1901] 
1980, s. 493. Jeg takker Else Marie Kofod for at have henledt 
min opmærksomhed på dette forhold.

17. Nutidens frejdige interviews om stort set alt ville ETK 
næppe anse for kunne afdække ret meget mere end en lidet 
troværdig overflade.
18. Alternativet er i øjeblikket mere eller mindre semiotiske 
opfattelser af tilværelsen, som alene betragter kultur som 
synlige eller usynlige tegn(systemer) og betydninger.

Skal man følge hans måde at tænke på, var ideen, 
at den store, jyske etnografi, som han stræbte efter - og 
som skulle vise jysk almuekultur i dets reneste og mest 
vederhæftige form - kunne bestå af en række kultur
billeder, nogle gange tillige kaldt for kulturlivsbille
der. Disse fremstillinger skulle bygge på det alminde
lige i livet, på de stadig tilbagevendende træk, uanset 
deres mindre variationer, og på alt det, som trods lang
somme forandringer lod sig identificere som karakteri
stisk for tilværelsen i de forskellige egne. I forhold til 
fx Troels-Lund og Feilberg stillede Tang Kristensen 
meget store krav til mængden af eksempler og deres 
geografiske fordeling, hvad også beroede på hans me
get konkrete vidensopfattelse og på hans feltkundskab 
om særligt jysk kulturel forskellighed.

Når Tang Kristensen ville ind på livet af folks tæn
kemåde, som fx i Det jyske almueliv, kunne han ikke finde 

på at spørge folk direkte om deres normer, eller om 
hvad de syntes om dette og hint. Den måde at indsamle 
viden på ville han anse for problematisk, da der altid 
ville ligge en vigtig og alligevel for folk svært formuler
bar indstilling bag ved de svar, som blev givet. Denne 
indstilling ville næppe blive afdækket og dermed for
blive skjult gennem folks overfladiske svar. Det var in
genlunde alt, man kunne spørge om, eller alle svar, 
som kunne gøre det ud for såkaldte belæg.17 Vanen tro 
registrerede han i stedet, hvad de pågældende kendte 
til af traditionsstof, og hvad de ellers huskede. De få 
gange, han udtalte sig om temaet, gennemgik han tilsy
neladende dette materiale »på tværs« og sammenar
bejdede det med de indtryk, som han havde modtaget 
gennem det daglige samvær i felten. Resultatet blev 
faktisk en ret avanceret form for spontan etnografi, 
som i kort form fik sagt meget, og som i dag ofte udgør 
de eneste eksempler på omtale af emnet.

Eftertiden har vist, at det var konstruktivt at betragte 
kulturen integreret i menneskenes daglige liv på en 
bredere måde end den rent åndelige. Samtidig blev 
det klart, at det i praksis var svært at operere med per
spektivet. I den situation indskrænkede flere sam
fundsfaglige discipliner kulturbegrebet til alene at 
referere til folks værdier eller holdninger; det vil sige 
noget, der eksisterer i deres hoveder, og som hen ad 
vejen kan erstattes af et andet indhold eller kan tilskri
ves ny mening.18 Det er måske også tilfældet, da kul
tur altid er under forandring. Lægges vægten her, mi
ster vi dog den indsigt, som det mere beskrivende og 
praksisorienterede kulturbegreb har åbnet for: Men
neskers måde at leve deres kultur på sætter sig ikke 
kun igennem i mere eller mindre omskiftelige normer 
og værdier, den er derimod integreret i hele deres livs
førelse. Det vil sige i deres egen identifikation og i de
res perspektiver på livet - og alt dette kommer til at
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præge synet på omgivelserne, deres overbevisning og 
relationer m.v. Kulturen er indlejret i menneskenes 
virke og »livsmåde« i den forstand, at den slet ikke 
kan skilles fra dette liv.

I sidste halvdel af 1900-tallet har forskere fra man
ge lande forsøgt at operationalisere dagliglivsbegre
bet til brug i praktiske undersøgelser, både inden for 
litteraturteori, humansociologi og historie.19 Det ser 
ud til, at interessen for et sådant helhedsbegreb øges, 
når formalistiske teorier har forskudt ellers genkende
lige, skriftlige fremstillinger så meget fra den sansede 
hverdag, at livet bliver væk for læseren. Så kommer 
ønsket tilbage om at kunne foretage nogenlunde 
transparente beskrivelser af levende mennesker i de
res forskellige miljøer.20 Samtidig er dagliglivsbegre
bet med til at pege på ændringer i samfundet ved at 
interessere sig for aktørernes almindelige handlinger i 
lokale miljøer; dér, hvor forandring ligger i svøb i 
sprækkerne af ethvert samfund, lige meget hvor ordi
nært det ser ud i større perspektiv.21

19. Først og fremmest i en integreret beskrivelse af menne
skers kulturelle viden, handling og sprog (kommunikation), 
jf. Raymond Williams: CultureandSodety iy8o-iggo. London 
1967; Michel de Certeau: The Practice ofEveryday Life. Berkeley 
1988; Henri Lefebvre: Critique of'Everyday Life. London 1991; 
Samme: Key Writings. New York 2003; jf. den bredere oversigt i 
Michael E. Gardiner (red.) 2000: Critiques ojEveryday Life. 
London 2000; Mark Paterson: Consumption and Everyday Life. 
London 2006. Jf. også den ældre fremstilling af Agnes Heller i 
hendes Everyday Life. London [1970] 1984. Grundlæggende er 
der tale om et systemorienteret versus et fortolkende perspek
tiv, som i forskningen står over for hinanden. Perspektivet er i 
dag tæt forbundet med praksis-debatten efter Bourdieu.
20. I realiteten gjaldt det også for et umiddelbart humani
stisk, men abstrakt, begreb som »ånd«, forstået som en 
sociologisk kvalitet overleveret gennem meget lange tidsrum.
21. Susie Scott: MakingSense of Everyday Life. Cambridge 2010, s. 
if.; P.O. Christiansen: »Kulturhistoriens genkomst«, Historisk 
Tidsskrift, 1/2007, s. 231.

I det tidsrum, som denne studie bevæger sig inden 
for, er det tankevækkende, hvor uens det interessante 
ved almuen samt dens liv og frembringelser har været 
behandlet af de forskellige videnskabsfolk. Svend 
Grundtvig kunne i praksis forene »det ejendommeli
ge« med romantikkens (nationale) opfattelse af folke

kultur, da han særligt var interesseret i den form for 
stof, som genrerne gav rum for, og her var det natur
ligt, at nogle eksempler forekom mere sjældne end an
dre. Denne form for klassifikatorisk stramhed er blevet 
paralleliseret med fx 1700-tallets botaniske ordnings
systemer. Inden for humaniora rakte nominologi og 
typologi dog længere tilbage, selv om perspektiverne i 
nyere tid repræsenterer en videnskabelig tankeverden 
af en anden karakter end kunstkammerperspektivet.

Uden at det blev sagt højt, var de bredere skildrin
ger af den menneskelige levevis udtryk for en afstand
tagen fra det metafysiske kulturbegreb i romantisk 
skikkelse. Måske var det, som i Tang Kristensens til
fælde, ikke et egentligt opgør, men nærmere et sup
plement, som var nødvendigt, hvis almuens liv skulle 
»tegnes sandt«, som han udtrykte det. For Tang Kri
stensen modnedes denne indsigt gennem arbejdet 
blandt samtidens mennesker, som på trods af, at de 
var traditionsforvaltere, gennem deres individualisme 
og kundskaber var med til at ændre på traditionen.

Et sådant perspektiv forudsatte en form for etno
grafisk blik. Det besad også Feilberg og Bernhard Ol
sen på hver deres måde.

Kulturkamp mod materialisme
Selv om historikere og kulturforskere var klare over, 
at samfundet altid havde undergået forandring, var 
de fleste enige om, at de vestlige lande i 1800-tallet var 
inde i en udvikling af uhørt intensitet. Det gjaldt jord
brugsteknologisk, industrielt, lægevidenskabeligt og 
kommunikativt, hvor kloden gennem telegrafi og fa
ste dampskibsruter kom til at hænge anderledes sam
men end tidligere. Slutningen af århundredet var i 
urbane kredse præget af begejstring for det nye og en 
fremskridtstro, som end ikke lod sig kue af selv be
folkningens frygt for den militante nabo i syd. Midt i 
de mange initiativer fandtes der dog kritiske røster, 
som påpegede, at samfundsforandringerne havde 
omkostninger. Den vilde liberalisme viste sjældent 
forretningslivets smukkeste sider, og man kunne tviv
le på, om de fleste mennesker på landet, og i hele taget 
de mindst bemidlede, var med i den positive omstil
ling, der fandt sted.
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Til disse røster hørte Tang Kristensen. Men han 
var blot én af flere stemmer, og kritikken gik i forskel
lige retninger. Fænomenet er blevet karakteriseret 
som en krisebevidsthed over for moderniteten - hvad 
den uden tvivl var. Særligt blev der sat spørgsmåls
tegn ved, om udvikling gennem den enkelte initiativ
tager altid var lig med fremskridt. Fra 1880’erne fryg
tede kirken den tiltagende sekularisering i byerne og 
den mere ligegyldige, mekaniske opfattelse af tilvæ
relsen. De nationale kræfter var ofte bekymrede for, 
om den offentlige underholdning, for ikke at tale om 
de mange urbane fristelser, ledte tankerne bort fra 
fædrelandsbevidstheden og den sønderjyske sag. En
hver kunne endvidere se, hvordan nye maskiner i mo
derne fabrikker og værkstedsindretninger hele tiden 
ændrede menneskenes daglige vilkår. I et af sine kø
benhavnerbreve til Grete skrev Tang Kristensen fx 
om et besøg på Frederiksberg-fabrikkerne i 1884:

De mange arbejdere [i ølflaskepusteriet] stod næsten 
nøgne, og det kunne nok gøres behov, for der var en 
umenneskelig hede, og sveden strømmede af dem i 
lange striber. I den stilling skal de stå 8 timer i træk. ... 
Men værre var det dog at se nogle arbejdere på Alumi- 
nia-fabrikken [Kgl. Porcelænsfabrik]. De gik med store 
klude eller pjalter bundet for næse og mund for ikke at 
få alt for meget støv i sig. De arbejdere må ikke blive 
ved at gå dér mere end tre måneder, for så er de aldeles 
ødelagte. Der sad nogle kvindfolk og pudsede tøjet af, 
og de var aldeles hvide både i ansigt og hår og klæder, 
så de lignede levende billedstøtter. Men der var også en 
støvtåge derinde, så jeg næppe kunne holde det ud.ss

Forholdene tiltalte på ingen måde Tang Kristensen, 
og han beskrev menneskene som nærmest adskilte fra 
det monotone arbejde, selv om de i heden og støvtå
gen var dybt involverede i det. Selv kendte han de 
landlige forhold bedst, og skønt arbejdet måske var 
dårligt og trivielt, stod det i sin form og historiske tra
dition i kontrast til den tilværelse, som han så i byer
ne.

Tang Kristensen blev efterhånden overbevist om, 
at de fleste af de mennesker, han mødte gennem sit 
feltarbejde, næppe var egnede til at overleve i det nye * 

22. 1929/153. ETK til hjemmet 1884.09.03.

teknologiske og kommercielle samfund, som var ken
detegnende for de større byer. Deres liv var karakteri
seret af anderledes vilkår, og deres viden og kunnen 
var andre end dem, som det nymodens samfund hav
de brug for. De tænkte grundlæggende på en anden 
måde. Han var samtidig klar over, at samfundsudvik
lingen næppe lod sig standse. Når Tang Kristensen 
sammenlignede de ældre almuefolks holdning til til
værelsen, og deres århundredgamle evne til at leve i 
den, med de bedrestillede byfolks optræden og forly
stelseslyst, syntes han langtfra, at sammenstillingen 
faldt ud til det moderne menneskes fordel. Han gik 
ind for forbedrede boligforhold, flere jernbaneanlæg- 
gelser, sygehusvæsen og for hedeopdyrkningen, som 
var stærkt oppe i tiden. Dog så han også i det moder
ne en rastløshed og rådvildhed. Menneskene blev 
fremmede for det, som de beskæftigede sig med, de
res tilværelse var ofte forjaget, og tilsyneladende blev 
de sjældent gladere. Han mente, at det var derfor, at 
folk i så stort mål efterspurgte enhver form for adspre
delse.

Tang Kristensen så ret hurtigt sin publiceringsvirk
somhed i lyset af disse forhold. Han reddede minder
ne fra den glemsel, de var dømt til, og publiceringen 
gjorde det muligt, at stoffet kunne nå langt ud og bru
ges i en form for kulturel revitalisering, selv om det 
blev i en anden sammenhæng end den tidligere. Gene
relt gik han forsigtigt til værks, og han blev aldrig en 
effektiv propagandist. Tang Kristensen vidste, at han 
ingen evner havde i den retning, og at hans argument 
i manges øren virkede absurd: De fleste mennesker var 
ikke overbeviste om, at almuen besad nogen form for 
kultur, og færre kunne se, hvordan en naiv folketradi- 
tion i praksis lod sig bruge i en moderne tid.

Af og til kom Tang Kristensen i sine skrifter med 
eksempler på, hvordan mange af hans informanter, på 
trods af beskedne skolekundskaber, kunne være bega
vede folk. Han skrev, at de ofte besad positiv selvbe
vidsthed, havde »blik for menneskelivet«, og selv om 
nogle var næsten uden midler, mistede de sjældent 
deres værdighed, hvilket han fx havde set i Køben
havns slummiljøer. Flere gange argumenterede han 
for, at den traditionelle landbefolkning var i besid
delse af »åndsdannelse« - blot af en anden slags end 
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den borgerlige - hvad de fleste uddannede mennesker 
havde meget svært ved at forstå. Tang Kristensen 
hævdede, at almuens traditioner havde poetiske kvali
teter, som hjalp øret til at blive opmærksom på det 
åndelige i livet i forhold til det materialistiske. Denne 
forbindelse mellem folkloren og tilværelsen kaldte 
han for livspoesien. Foruden de moralske virkninger 
af eventyrenes handlingsmotiver hævdede han på den 
baggrund, at folkloren havde haft en opdragende be
tydning for landbosamfundenes tanke- og idéver
den.23 Uden at folk selv fandt på at bruge ordet, kun
ne jævne folk tilmed opleve en slags poesi i 
umiddelbart monotont arbejde som brændehugning 
eller tøjvask, fordi gøremålene hørte livet til og var 
udtryk for bevidsthed om menneskets direkte forhold 
til tilværelsen. Det var omsorg for nødvendighedens 
grundvilkår og en hverdagens livskunst uden tilsat 
æstetik.24

23. ETK: »Om vor folkedigtnings dannende indflydelse«, 
Dansk folketidende, 16,1876; Samme: »Visesangere og eventyrfor
tællere i Jylland«, IllustreretTidende, 3,1898.10.16.
24. Selv om der mildt sagt var langt mellem ETK og 
Grønbech, tror jeg, at der her er paralleller til Grønbechs 
beskrivelse af sin barndoms almuefolk og håndværkere på 
Bornholm, før end »arbejdet blev en forbandelse«.
25. Niels Thomsen: Hovedstrøminger i8yo-igi4. Odense 1998. 
Regionale bevægelser var et element i tiden og fandtes særligt 
i større lande, i Norden fx i Sverige.

26. August F. Schmidt: »Nationale værdier«, Holger Danske, 
1/1927 (1929/137. Avisartk. m.m. Pk. ig).
27. ETK: Jyske folkeminder, 11 (Gamle viser i folkemunde), Kbh. 
1891, s. 348.
28. Skattegraveren, 15/6 1886, s. 240.

Det mere abstrakte byliv var uden fælles åndelig 
tradition, der på samme vis kunne give indbyggerne 
livsværdier, og man kunne ikke blot omplante folklo
ren til miljøer, hvis eksistensvilkår var helt andre end 
landbosamfundets. Derfor var Tang Kristensen ikke 
kun anfægtet på den gamle landbefolknings vegne; 
han var lige så bekymret for bymenneskene, som 
sandsynligvis ville ende med at blive de fleste. På det 
punkt var han i overensstemmelse med tidens tænke
måde. Tidligere havde det almene kulturskel i sam
fundet gået mellem dannelsesborgerskabet og almu
en; fra slutningen af 1800-tallet talte man mere om 
forskellen mellem by og land, ofte endda med en vis 
regionalisme, hvad der omkring 1900 viste sig i den 
såkaldte jyske bevægelse, anført af forfattere som Jo
hannes V. Jensen og Jeppe Aakjær.25

Særligt i sine mere modne år gjorde Tang Kristen
sen sig til historisk talerør for de åndelige værdier, i 
hvad der af og til blev kaldt for »det skjulte 
Danmark«.26 I efterskriftet til én af sine viseudgaver 
fra 1891 sammenfattede han i en længere passage sit 
syn på det vendepunkt, som samfundet stod midt i:

Folket står på bar bund, løsrevet fra sin grundvold. Jeg 
siger, at bunden er bar, thi folket er endnu i sin helhed 
ej så nær modnet eller udviklet nok til at tage imod alt 
det kunstige, der bydes det.... Skal det komme ud over 
dette stade, må der lægges en ny grundvold, men dette 
er ej let at gøre, da der må bruges gamle bygningsem
ner, hvis værket skal lykkes, og folket skal bestå som 
folk. Jeg har flere gange sagt, at folkets livstræ nu bliver 
omhugget, og hvis livet skal fortsættes, må der nødven
digvis bygges bro mellem fortid og fremtid, at vore 
fremtidsdigtere må synge os den gamle sang i ny tone
art afpasset efter folkets tarv og i en form, så det kan 
tilegne sig den. Det bliver da digternes opgave, siden vi 
nu endelig skal have folket født med kunstprodukter, 
at gøre denne kunst så naturlig, så vel bygget over de 
gamle emner, at folket virkelig kan blive født deraf...

Sker dette ikke, ... så må folket dø, så har det ikke 
længere nogen livskraft, så har det dømt sig selv. Jeg vil 
af hjertet ønske, at dette aldrig må ske, så har min store, 
besværlige arbejden kun været til liden nytte. ... Det 
[har] altid været mit varmeste ønske, at mine indsam
linger skulle give stof til digterne, ... og ikke lade folket 
drukne i materialisme og sanselighed, lad ikke mad og 
drikke og arbejde for den legemlige næring aldeles for
trænge arbejdet for den åndelige bespisning!27

Følelsen af meningsløshed som en negativ kraft i ti
den var tydelig. Dog var der også et lille lys i mørket, 
for Tang Kristensen understregede ofte, at de moder
ne digtere kunne være med til at danne en ny åndelig 
grundvold, og han kunne i sin egen virksomhed bi
drage ved at stille gammelt kulturstof til rådighed 
som inspiration. På den måde kunne det indsamlede 
materiale være »den bro, der binder fortid til fremtid 
over glemslens å«, som han formulerede det.28 Det 
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var den samme tankegang, der i den turbulente tid 
omkring 1900 fik alternative, regionale malermiljøer 
som Fynboerne til kunstnerisk at forsøge »at vende 
tilbage til livet« og derigennem genvinde det menne
skelige nærvær. Der blev søgt efter enkelthed og op
rindelighed med rødder i grundlæggende natur- og 
livskraft. Nogle skønlitterære forfattere havde vist ve
jen, og derfor var Tang Kristensen glad for, at Drach- 
mann og Aakjær kunne bruge hans sagn og eventyr.29 
Han havde selv udvalgt eventyrforlæggene for Drach- 
manns stykker »Østen for sol og vesten for måne« 
samt »Der var engang« (»Per Rødhat«), og da han på 
en københavnertur så stykket på Det Kongelige Tea
ter, var han tilfreds med resultatet.30 Det samme gjor
de sig gældende, når vennen, komponisten Percy 
Grainger, gav koncert i Vejle, København, New York 
og andre steder med bearbejdelser af Tang Kristen
sens optegnelser eller fonografindspillede visemelodi- 
er.31

29. Jf. hele Sven Møller Kristensens tankegang med en vis 
parallelitet i naturalistisk litteratur, malerkunst og musik i 
1890’erne i hans Den store generation. Kbh. 1974. ETK var ikke 
alene om at ville bruge folkedigtningen som modstykke til 
samtidens litteratur. 11882 skrev en lærer fra Odense til ham 
om værdien af ældre viser og eventyr i forhold til »E. Zola’s 
romaner og Herman Bangs potenserede vrøvl«, jf. Eske K. 
Mathiesens: lyve breve tilfolkemindesamleren Evald lang Kristensen. 
Kbh. 1983, s.32.
30. Omtalt af ETK i anm. af nyudgivelsen af Grundtvig: 
Udvalgtefolkeeventyr, Jyllandsposten, 1924.10.02. Som ganske ung 
havde han troet, at han kunne bidrage til at genoplive de 
gamle folkeviser, men han indså senere, at dette ikke var en 
farbar vej (jf. MO, 2,1924, s. 53). Man skulle benytte »tidens 
sprog«.
31. Første gang 1922 (Grainger havde selv deltaget i tre 
indsamlingsrejser), jf. Per Enggaard Pedersen: Klavervirtuo
sen og folkemindesamleren«, FolkogKidtur, 1990, s. 129,133, 
136.

32. Jf. Hans Ellekilde (udg.): Breve fra en danskfolkemindesamler 
Kbh. 1917, s. 61 jf. 1929/144 IH. ETK t. S. Grundtvig 
1877.07.12; 1929/153. ETK til hjemmet 1903.06.21.

I forhold til andre, som var bekymrede for tinge
nes tilstand, så Tang Kristensen ingen løsning gen
nem partipolitik. Allerede i 1870’erne var han skeptisk 
over for Højre som de nationalliberales aftager, og 
han fandt intet helhjertet alternativ i de forskellige 
udgaver af Venstre. Han var enig med partiet i dets 
politiske friheds- og repræsentationskrav, skønt par

tiet selv bar den materialisme i sig, som han anså for 
massesamfundets akilleshæl. Venstres kernevælgere 
var bønderne, men den nye tids landmænd tænkte 
mere på gunstige priser, politisk indflydelse i sognene 
og nye møbler, end de bekymrede sig om land og 
folk. Da han i 1903 optegnede på Lolland, skrev han 
til sine voksne børn, at egnen nærmest var »for fed og 
frugtbar, og folk lever mest for at spise og drikke«. 
Problemet var dog generelt. Når bymenneskene mi
stede tilliden til Gud, holdt de samtidig op med at tro 
på det ondes eksistens, og dermed manglede de en 
væsentlig retningsangivelse i tilværelsen.32 De fik 
sværere ved at forlige sig med dødens realitet, grund
læggende havde de næppe noget virkeligt at leve for, 
og livsangsten blev nærværende. Både på land og i by 
prædikede den nye Indre Mission, at frelsen og den 
virkelige eksistens alene fandtes hinsides, og alene dér 
kunne mennesket i missionens øjne udfris fra det dag
lige livs trængsler.

Spændingerne i samfundet fremkaldte i 1890’erne 
forestillinger om en social og eksistentiel forløsning, 
som kunne hjælpe menneskene med at genfinde be
sindigheden i tilværelsen. Til forskel fra forfatteren 
Jakob Knudsen troede Tang Kristensen ikke på, at en 
ny kristen, national enhedskultur var i stand til at for
ene den voldsomme, moderne udfoldelsestrang med 
et anstændigt liv. Den for Jakob Knudsen »fremme
de« Georg Brandes var heller ikke problemet, for den 
almindelige befolkning levede slet ikke forbundet 
med tidens finere æstetik. For dem drejede sagen sig 
om noget dybere, der med et moderne begreb bedst 
kan karakteriseres som praksis. Hele det almindelige 
folks livsrytme var for Tang Kristensen kommet ud af 
takt med traditionen.

Tang Kristensen var overbevist om, at samfundet 
befandt sig i en kulturkrise, og her ønskede han at 
være med til at dæmme op for meningstomheden 
med det, som han kunne bidrage med. Af og til nævn
te han problemet i sine breve, og det er slående, hvor 
alene han stod i fagmiljøet. Ikke én eneste gang re
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sponderede Svend Grundtvig, Feilberg eller Olrik på 
den slags bemærkninger. De var primært fagmænd 
og var betænkelige ved et for direkte samfundsenga
gement. Måske i den højere nationale sag, men ikke 
civilisationskritisk. I Tang Kristensens øjne måtte 
man selv gøre noget, og den holdning understregede 
yderligere forskellen til mange af dem, som han kald
te for »de lærde«.

»De lærde« var et udtryk, som forekom hyppigt i 
mange af hans senere breve, og det var ment sarka
stisk. Han var langtfra modstander af, at folk var 
kundskabsrige. Men hvis universitetsfolk gjorde de
res emner overflødigt abstrakte for de fleste menne
sker, talte han om, at forfatterne var (unødigt) lærde. 
Og havde de hang til for massive videnskabelige kom
mentarer i deres udgivelser, og distancerede de sig for 
meget i studerekamrene fra det daglige livs tummel, 
udstillede de nemt sig selv som »for lærde«.33 Det 
gjaldt både efterkommerne af de nationalliberale vi- 
denskabsmænd og nogle af de grundtvigske akademi
kere.

33.1929/152 I b. ETK t. Ellekilde 1928.12.18. Udtrykket 
forekom hyppigt i ETK’s breve til fx P. Bjerge, Grüner-Niel
sen og Ellekilde om hans akademiske kolleger, men Feilberg 
og Olrik kunne også selv anvende begrebet, fx om Marius 
Kristensen, som havde tendens til at »falde ind i sin lærdom«.
34. I Norge arbejdede Moltke Moe på samme tid på en 
genfødelse af folkedigtningen i befolkningen, jf. Jorunn 
Fløtra: Moltke Moe søm folklorist. Oslo 1995, s. 47. ETK’s aktivisti
ske måde at bruge historien på var karakteristisk for de sidste 
to tredjedele af 1800-tallet, hvor historiebevidstheden blev 
understreget, jf. Jens Chr. Manniche: »Historieskrivningen 
1830-1880.« I: Søren Mørch (red.): Danmarkshistorie, 10,1992, s. 
253ff-

35. Han kunne også skrive om det folkelige som mindernes 
betydning for »almuens sjælelige udvikling«, jf. MO, 4,1927, 
440.
36. Jf. Hakon Stangerup: Kulturkampen. 1, Kbh. 1946, s. 57 om 
1870’ernes grundtvigianeres kulturkamp mod de nationallibe
rales enhedskulturelle hegemoni.
37. Aftrykt i MO, 4,1927, s. 292.

Foruden nogle af de skønlitterære forfatteres bi
drag til at binde fortid og fremtid sammen i det nye 
samfund så Tang Kristensen historien, eller snarere en 
slags ny menneskehistorie, som en mulighed for at be
vidstgøre de moderne, løsrevne individer og dermed 
genoprette den forstyrrede »ligevægt i sindene«. 
Denne historie omfattede det kulturelt gamle, folklo
re og sprog i almindelighed.34 Mange nationalister 
talte om Tang Kristensen og hans stofs folkelige be
tydning og sigtede dermed til folklorens påståede 

danske rødder. Når han enkelte gange selv nævnte 
sine aktiviteters folkelige formål, var det imidlertid 
skabelse af den historiske bevidsthed, han tænkte 
på.35 Højskolen og Tang Kristensen lagde som vist et 
forskelligt indhold i folkebegrebet. For højskolefol
kene drejede »det folkelige« sig særligt om indlæring 
af nationalt engagement og om »folkelivet«, fx i form 
af offentligt samvær eller gymnastikfællesskab i frivil
lige foreninger. Tang Kristensen var sjældent impone
ret af den grundtvigske bevægelses egen kulturkamp 
for en alternativ dannelse; en kamp rettet mod den 
urbane, latinske kulturtradition og åndløse udenads
lære i almueskolen.36 Den grundtvigske modkultur 
var i hans øjne for udvendig og nåede ikke ind til ker
nen af menneskets lod set i forhold til foruroligelsen i 
hans egen civilisationskritik.

For Tang Kristensen kunne historien blive et langt 
videre folkeligt værn, næppe så meget som nationalt 
beredskab, som det var tilfældet med Troels-Lunds 
kulturhistorie, men som et bolværk mod hele moder
nitetens hulhed. Da han i 1905 arbejdede med opret
telse af det historiske samfund i Vejle, karakteriserede 
han formålet på følgende måde:

Da det er en uomtvistelig sandhed, at kendskabet til 
vore forfædres liv og tankesæt ej alene har en befrug
tende indflydelse på os, men også i og for sig er foræd
lende, eftersom vi derigennem lærer at skatte og ære 
dem, hvorfra vi stammer, så bør det for hvert ædelt 
menneske være nødvendigt jævnligt at foretage histori
ske tilbageblik ... Det er en kendsgerning, at et folk, 
der ikke skatter sine historiske minder, ikke har nogen 
fremtid for sig, og det samme må være tilfældet med 
det enkelte menneske. ... Af naturen må der i enhver 
normalt udviklet mand og kvinde være nogen historisk 
sans, men hos såre mange er den netop i vor tid trængt 
meget tilbage, da åndskræfterne tit bliver helt sammen
trængte på helt andre, særligt på materielle områder.37 
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Selv om Tang Kristensen måtte tage et vist hensyn til 
amtsforeningens lokalhistoriske karakter, var formu
leringerne prægede af hans egen idé om historiens 
anvendelse i samfundslivet og som noget personligt 
afklarende.

Sandsynligvis var Tang Kristensen klar over, at 
han i denne sag tog en opgave op, som det ville være 
vanskeligt at få bred forståelse for. Hensigten kunne 
næppe undgå at forlene ham med en frelserrolle, som 
i hans mørke perioder tillige slog indad. Allerede i 
sine biografiske noter fra 1894 skrev han:

Jeg havde ventet, at folkets store flertal ville have givet 
mig mere tak for min arbejden. Ikke just fordi jeg øn
sker særlig påskønnelse, men fordi det gør mig ondt at 
møde al den kulde og interesseløshed trindt omkring. 
Nu føler jeg mig allerede som en fremmed gæst på 
mine farter, kan undertiden derhjemme henfalde til 
tungsind.

Det må retfærdigvis tages i betragtning, at selv 20 år 
senere havde hans materialeudgivelser sat sig så beske
dent igennem i undervisningen, at blot ét af hans 
eventyr havde fundet vej til børnenes skolebøger, som 
var prægede af oversatte og mere gennemrettede tek
ster fra Asbjørnsen og Moe eller Grimm-brødrene. 
Trods sin påholdenhed udsendte han i 1897 gratis 100 
boggaver med eksemplarer af sine usolgte sagn- og 
eventyrudgaver til skolelærere, som havde lyst til at 
anvende dem i undervisningen?8

38. 1929/142. Selvbiografier, 1894 s. 6f; 1929/152 Ib. ETK t. 
Ellekilde & Ella 1917.03.27; 1919.01.21. Ang. frieksemplarer, se 
MO, 4,1927, s. 120. Det kan tilføjes, at Moes eventyr så sent 
som i 1986 udsendtes på dansk i gendigtet form.

39. 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1918.09.12 samt debat i Vejle 
Avis, 1919-21. Paradoksalt nok forfægtede ETK faktisk de 
nationalliberales gamle grænsepolitik, omend ud fra et rent 
historisk synspunkt.

Som de fleste andre var Tang Kristensen ikke suc
cesrig i sin kulturkamp, og eftertiden har forbigået 
den i tavshed for i stedet at hæfte sig ved hans beun
dreres understregning af det nationale. Hvor Tang 
Kristensen endelig gik ind i den nationale sag, som i 
spørgsmålet om den rette grænsedragning op til 1920, 
var det karakteristisk nok Slesvigs tidlige historie, 
som gjorde ham til uforsonlig tilhænger af Dannevir- 
ke-grænsen og allerhelst af det ultimative skel ved Ej- 

deren. En folkestemning præget af aktuel politik og 
propaganda var i hans øjne en alt for flygtig størrelse 
at bygge på.38 39

Det virkelige og det uvirkelige i etnografisk 
beskrivelse

Det sidste eksempel på Tang Kristensens positione
ring i tiden handler om tro, og her var hans og H.F. 
Feilbergs syn på etnografisk virkelighed ret forskel
ligt. Tang Kristensen havde fokus på befolkningens 
tro og hverdagsliv i vid forstand og Feilberg på dens 
kultur i en mere koncentreret form. De to synspunk
ter kom tydeligt frem i en debat efter Feilbergs artikel 
om visse menneskers evne til at »vise vand«. Da em
net er afgørende for forståelsen af grænsedragningen 
mellem tro og viden i det sene 1800-tals etnografi og 
folkloristik, er det nødvendigt med en præsentation 
af afhandlingen og citering af de centrale formulerin
ger.

Feilbergs 45 sider lange artikel, »Spåstikken«, fra 
1893 var omhyggeligt skrevet med eksempler på vand- 
og metaleftervisning ved hjælp af en kløftet gren. Ar
tiklen behandlede troen på ønskekvistens kraft med 
nænsomhed og undlod at sætte spørgsmålstegn ved 
udøvernes personlige hæderlighed. Samtidig var af
handlingen et eksempel på modernistisk folkloristik: 
Forfatteren demonstrerede som rationel videnskabs
mand en klar skelnen mellem den kulturelle forståelse 
af overtro og forskningens egne forklaringer. Forkla
ringerne skulle vise, hvorfor udøverne af vandvisning 
selv oplevede, at pilekvisten rystede i deres hænder, 
og hvordan omgivelserne, som søgte efter den rette 
lokalisering for nye brønde, fik anvist et egnet sted at 
grave. Feilberg fremdrog dog også adskillige tilfælde, 
hvor vandviseres råd havde været forkerte.

Feilberg havde selv studeret den måde, som brønd
folkene holdt kvisten på, havde talt med flere udøvere 
og mente at kunne udelukke bevidste bedrag fra
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vandvisernes side. Måden at betjene »vånden« på var 
dog så speciel, at der ikke skulle meget til at fremkal
de særlige muskelsitringer hos kvisteholderen. Dertil 
kom, at brøndfolkene gennem deres erfaring dannede 
sig forestillinger om, hvor der eventuelt fandtes vand
årer på en ny lokalitet. Denne mere eller mindre be
vidste bevægelse i tanken kunne for Feilberg være år
sag til kvistens sitren. Hertil knyttede sig »en vis 
åndelig spænding, en forventningsfuldhed, der end 
yderligere vil bidrage til at forrykke nervernes rolige 
ligevægt, en lille ubevidst muskelbevægelse er følgen, 
og vånden gør et udslag«, som Feilberg skrev.40

40. H.F. Feilberg: »Spåstikken«, Årbogfor danskkulturhistorie, 
1893, s. 24, 25b
41. Samme sted s. 35,38; A. Colding: Grundvandets bevægelse i 
jorden. Kbh. 1872, s. 38IT.

Forfatteren indrømmede, at der eksisterede mange 
eksempler på succesfuld vandvisning, og at Askov 
højskole selv havde nydt godt af en vandvisers råd. 
Det havde dog alt sammen intet at gøre med disse 
menneskers, endsige en grens, skjulte kræfter. Hele 
fænomenet beroede på et selvbedrag. For at under
strege sit argument inddrog Feilberg til sidst polytek
nikeren, professor A. Colding. Han havde forstand på 
vands bevægelser og kunne aldeles afvise at der skulle 
eksistere skjulte kræfter, som kunne påvirke tyngdelo
ven - den overbevisning, som megen folketro bygge
de på. Coldings konklusion var, at antagelsen om en 
mystisk kraft, som kunne få kildevand til at påvirke 
pilekviste, var fuldstændig falsk. Troen på pilekvisten 
var og blev overtro.41

Feilberg syntes dog, at tilliden til spåstikken var 
folkloristisk interessant. Hans forsøg på at forklare, 
hvad der »i virkeligheden« skete blandt deltagerne i 
vandvisningssituationer, hvilede interessant nok på 
redegørelser af fysiologisk, psykologisk og naturfag
lig karakter. Det blev udtrykt i bemærkningerne om 
muskelsitringerne i armene, om rørelse i tanken via 
vandvisernes ubevidste erfaringer og i den umulige 
sameksistens mellem skjulte kræfter og tyngdeloven. 
Det var præcis den form for argumenter, som i flere 
generationer skulle blive gentaget i diskussionerne 
om eksistensen af mange former for okkultisme.

Mand fra Øster Assels på Sydmors viser i 1926 vand for 
overinspektør Kai Uldall fra Frilandsmuseet. Kvisten 
holdes her med overhånds- og ikke med underhåndsgreb 
som anvist af Feilbergs informanter, men hensigten er ens.

Tang Kristensen var inde i en periode af dårligt 
humør, og han blev ikke opmuntret ved at se Feil- 
bergs artikel eller ved at læse forfatterens citering af 
Colding, som han direkte fandt, var »noget vrøvl«. 
På højskolen talte Feilberg om Colding med fysikeren 
Poul la Cour, som til gengæld mente, at ingeniøren 
var på niveau med Ørsted (!), men denne oplysning 
bed på ingen måde på Tang Kristensen, som svarede:
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tror, at der er en kraft, som visse mennesker kan mærke, 
og andre ikke, og det tror jeg. Men det er noget, (Hol
ding ikke kender til, og derfor skal man med hensyn til 
hele denne sag slet ikke anføre, hvad Colding har sagt.48

42.1922/1510. ETK t. Feilberg 1893.07.18,1893.07.20; 1929/146. 
Feilberg t. ETK 1893.07.19.
43.1917/126 I. Feilberg t. Olrik 1893.07.30; 1929/146. Feilberg 
t. ETK 1893.07.30. Kamp skrev i forordet til sin bog, Danske 

folkeminder, 1877, at meget af den gamle (over)tro var en magt, 
som burde modarbejdes, hvad for ETK var »et skævt syn« for 
en folkemindesamler, som det »var hæsligt at læse« om, jf. 
1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1914.01.02.

Det centrale begreb i passagen var tro, som næppe 
skal forstås som tro på det fiktive, men mere som at 
vedkende sig noget umiddelbart ufatteligt, i dette til
fælde en etnografisk virkelighed af mangesidet karak
ter. Selv om Feilberg langtfra hørte til tidens fordøm
mende teologer, skelnede han mellem kristen tro og 
teologiens opfattelse af overtro, og alene af den grund 
havde han svært ved at tage vandvisningsevner som 
seriøs tale. De to kolleger drøftede endvidere sagen 
under Tang Kristensens besøg i Feilbergs hjem, hvor 
de i fordragelighed »skændtes fra morgen til aften.« 
Kort efter skrev Feilberg:

Ja, differensen mellem os er vel troen el. ikke troen på 
en kraft, der ytrer sig gennem »vånden«; jeg er ikke 
troende, har derfor benyttet (Holdings navn, ... men jeg 
skal overmåde villig tage imod belæring. I yngre år har 
jeg været forfalden, kan jeg næsten sige, til at studere 
fysik og botanik, så jeg har nogen naturkundskab på 
første hånd; spørgsmålet interesserer mig.

Denne i Tang Kristensens øjne ret frejdige udtalelse 
tænkte han over i nogen tid. Grundlæggende var felt
arbejderen ude af stand til at forstå, at Feilberg kunne 
bedrive folkloristik, hvis så meget blot drejede sig om 
folks forfejlede overtro; et argument han udmærket 
kendte fra 1700-tallets topografer og fra den samtidige 
folklorist Jens Kamp.43 Måske overdrev Tang Kri
stensen sin egen holdning, da han senere svarede:

Nu angående Deres sidste brev blot et par ord. »Der 
kom humlen, sa’ Per Brask.« Jeg anede nok, at De hør

te til de ikke troende på spåstikkens område, og så gør 
De det på mere. Men jeg kan da egentlig ikke forstå, 
hvordan De kan have interesse for sådanne gamle ting 
og sådan gammel tro. Det bliver da efter min mening 
ikke den rette interesse. Jeg vil være ganske ærlig både 
imod Dem og imod alle og sige, at jeg er troende på 
slige områder. Altså tror jeg også, at der både er varsler 
og spøgelser til, og jeg er også tilbøjelig til at tro, at der 
er bjergfolk m.m. til. Uden en sådan tro ville det være 
mig umuligt at samle på alle disse sager. Det hele ville 
blive hulhed og tomhed for mig.

Feilberg indrømmede dog gerne, at han interesserede 
sig for den form for historier, »fordi de lærer mig mit 
folks sjæleliv, folkesjælens digteriske og religiøse ind
hold at kende og dermed noget af mit eget livs inder
ste«, som han skrev tilbage.44

Herefter kom en lidt roligere tid, blandt andet 
med drøftelsen af de hovedløse spøgelser, jf. ovenfor, 
omend den gamle skepsis lå latent. Midt i 1894 skrev 
Tang Kristensen om det følsomme emne:

Jeg tror ingenlunde De er rationalist, men De har heller 
ingen overtroiske tendenser. Jeg tror, den gyldne mid
delvej også her er den bedste. Overtroen har sin rod i 
noget, den er ikke lutter opspind, og dette noget er så 
dybt, så hemmeligt, at man aldrig kommer til bunds i 
det, netop og snarest, fordi det ikke kan lade sig under
søge ved sanserne. Jeg er aldeles ikke hysteriker og 
mine nerver er stærke, ja i den ønskeligste orden, hvil
ket mit hele rejseliv da også tydelig har vist, og dog 
møder jeg undertiden et og andet, som jeg umulig kan 
forklare mig ad naturlig vej. Jeg har været mig bevidst 
at være fuldkommen normal og har samtidig fået be
stemte indtryk af en åndeverden eller noget uforklar
ligt. Uden denne overbevisning vilde det da også være 
mig uudholdeligt at samle på alle disse sagn om det 
mytiske eller overnaturlige. Hvis jeg ikke troede på en 
del af det, ville jeg ikke være sand, så måtte jeg gå med 
bedrageri på læben ... mellem alle disse gamle menne
sker, der fortæller, fordi de tror og meddeler mig i god 
tro.

Få dage efter havde han Feilbergs svar, hvor denne 
lige så åbent redegjorde for sit standpunkt:

44. ig22/i5b. ETK t. Feilberg 1893.09.07; 1929/146. Feilberg t.
ETK 1893.og.ii.
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Vi er denne gang ikke så langt fra hinanden, men over
troiske tendenser har jeg ikke; der er aldrig mødt mig 
noget, som jeg således er bleven stående over for, at jeg 
måtte tro, at det var bud fra en usynlig åndeverden, og 
tror også at have temmelig normale nerver. Men jeg vil 
gerne forstå, hvad der rører sig udenfor mig som ud
tryk for menneskers sjæleliv. Jeg nægter ikke, at der er 
skjulte ting, men kender fra mit eget sind så mange kil
der til fejlslutninger, at jeg ikke let straks siger ja, når 
noget fortælles mig. Godt er det jo så, at De står noget 
anderledes, netop fordi De derved bliver i stand til en
foldigere at høre og enfoldigere at genfortælle.

Knap et halvt år senere, hvor de to bekendte drøftede 
det rette syn på sagn, uddybede Feilberg sit stand
punkt i et hurtigt brev til Tang Kristensen:

Sagnenes realitet, sagnene selv, har jeg slet ikke rørt 
ved, men spurgt mig selv: Hvordan kan det gå til, at 
nu, 1894, sagn fortælles som oplevelser, hvilken sinds
tilstand må gå forud, hvorfor oplever jeg, Feilberg, ikke 
sligt, men Søren, Hans osv? Ganske vist tror jeg, at kan 
dette spørgsmål udredes, vil vi komme noget nærmere 
til at forstå oldtidsfolkenes forestillinger, men én ting 
er selve forestillingen, en anden er hvorledes den for
plantes.

I dette spørgsmål, som i årsagerne til overtroen, ville 
Feilberg skelne skarpt mellem, hvad han ville sige i 
informanters påhør, og hvad han skrev til kolleger i 
tidsskriftet Dania. Efter omtale af andre forhold slut
tede han:

Da jeg slet ikke forstår, hvorledes de forestillinger, som 
kaldes mytiske, sagnagtige, er fremkomne i menne
skers sind, har jeg viselig tiet helt stille derom. Da jeg 
har haft nogen erfaring for, også inden mine egne døre 
og blandt mine nærmeste, hvad hysteri, svækkelsestil
stande, legemlige og sjælelige anomalier kan føre med 
sig af uvirkelige forestillinger benytter jeg egne erfarin
ger til at forstå, hvad der af dunkelt møder mig .... En 
lille [medfølgende] afh. om »Folkets sjæletro« håber 
jeg De skal synes om - jeg er virkelig ikke rationalist. 
Jeg reviderer [i ordbogen] i a, har lige gjort ag færdigt, 
docerer tysk og engelsk til en flok unge højskolelærere. 
Hermed penge og tak for [Detjyske] almueliv og [Danske] 
sagn. Venlige hilsener til Deres frue.45

45. 1922/15b. ETK t. Feilberg 1894.06.21; 1929/146. Feilberg t.
ETK 1894.06.24,1994.11.19.

Debatten foregik privat, og parterne formulerede sig 
inden for det personlige brevs ramme. Alligevel slap 
der formuleringer med, som i vore dage gør det mu
ligt at komme tættere på, hvad de to folklorister men
te om »det dunkle« inden for kulturforskning. Hørte 
området med til det etnografiske liv, som de studerede 
- og hvordan håndteredes det da - eller befandt det 
sig udenfor?

I den forbindelse er det nødvendigt at bemærke, 
at den ellers altid ligevægtige Feilberg var nær ved at 
blive irriteret, og at Tang Kristensen var mærket af 
oplevelserne omkring Skattegraverens endeligt, angreb 
fra anmeldere og den nye redaktion i Dania. Det fik 
ham sandsynligvis til at reagere skarpere, end han el
lers ville have gjort. Han fortalte Feilberg, at det tan
gerede faglig usømmelighed, hvis denne undlod at 
forholde sig positivt til det mytiske og overnaturlige 
blandt de mennesker, som han studerede. Hans for
sikringer om sin egen tro på bjergfolk, varsler og spø
gelser var dog mere nuanceret end ordlyden i citater
ne, hvad en nøjere undersøgelse af forholdet vil kunne 
bekræfte.

Det synspunkt på tro, som Tang Kristensen fra 
omkring midten af 1880’erne gav udtryk for, havde 
han langtfra altid haft. Det var noget, som han gen
nem 15 års feltarbejde gradvist havde erhvervet; en 
erfaring, hvis grænser han aldrig blev i stand til at 
fastlægge, og hvis fulde realitet han samtidig kunne 
komme i tvivl om. Der kan gives adskillige eksempler 
på, at Tang Kristensen både kunne udtrykke forun
dring over folks voldsomme tro på overnaturlige fæ
nomener og andre gange kunne beskrive det fortalte 
som realiteter, foruden at han personligt kunne erklæ
re sig for overtroisk. 11880 havde han meget karakte
ristisk skrevet til Svend Grundtvig om forholdene i 
Fårup:

Folkene er en del overtroiske, endnu mere end de var i 
Gjellerup. En ældre mand, jeg kom til at tale med for
leden om bjergfolk, troede fuldt og fast, at de i alt fald 
havde været til. Han havde i en høj set to stenkamre, og 
de måtte naturligvis hidrøre fra bjergmændene. Her 
har vi en af nøglerne til, at troen på og fortællingerne 
om bjergfolk har kunnet holde sig levende hos den en
foldige almue.
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Det er muligt, at brevskriveren formulerede sig på den
ne vis, fordi han kendte Grundtvigs eget standpunkt. 
Som yngre repræsenterede Tang Kristensen dog ofte 
selv et nymodens, rationelt standpunkt, der som nævnt 
senere blev revideret. I erindringsværket kunne han fx 
berette, at han i Holsted 1886 havde truffet en bekendt, 
som var »lige så overtroisk som jeg«, og resten aflivet 
kom han af og til med lignende udsagn.46

46.1929/144 III. ETK t. S. Grundtvig 1880. 09.30 (ETK 
udtrykte også forundring over folks overtro i forordet til Jyske 

folkeminder, 4 (Sagn fra Jylland), 1880 og ønskede i Jyske 
folkeminder, 6, (Sagn og overtro fra Jylland) s. VI, 1883 at
fremme oplysning og hæmme overtro); MO, 3,1925, s. 61.
47. ETK: Danske sagn. 7, [1901] 1980, s. 494.

48. Jf. yderligere citater i Else Marie Kofod: EvaldTangKristen
sens syn påfolkeminderne. Kbh. 1984, s. i54f. (ang. 1891 & 1898).
49. Det er tvivlsomt, om ETK havde læst Kant - hvad 
Feilberg derimod nok har gjort (i det mindste i filosofihistorie) 
- men synspunktet eksisterede i tiden, og han kunne derfor

I sit efterskrift til Danskesagn fra 1901 udtrykte han 
begge synspunkter, og på en måde, som henleder op
mærksomheden på nogle af formuleringerne i breve
ne til Feilberg. Tang Kristensen startede med at note
re: »Mange tror virkelig, at der er bjergfolk og ellefolk 
til,... og at lygtemænd er en slags farende ånder..., og 
at der endogså i luften er flyvende naturmagter, som 
det ikke går an at spotte eller at søge tilnærmelse til.« 
Derefter berørte han, at sådanne opfattelser af mange 
læsere ville blive regnet for halvvejs hedenske, og med 
en vis ret. Hvis nogle på den baggrund ville reducere 
almuens sjæleliv til at være fuld af forvildelse og over
tro, ville Tang Kristensen dog samtidig mane til var
somhed. Efter omtale af andre omstændigheder skrev 
han til slut:

Såre mange har i fuldt alvor spurgt mig om, hvad jeg 
troede om sådant [bl.a. historier om varsler], og dertil 
har jeg blot kunne svare: »Lad enhver beholde sin me
ning uanfægtet og uspottet.« Om adskilligt har jeg 
sagt, at jeg ikke har nogen tro til dets tilstedeværelse, 
og om andet har jeg stået noget tvivlende. Men jeg be- 
tvivler ikke, at der er varsler til, og heller ikke, at der er 
genfærd. Jeg har endog selv gjort erfaringer i disse ret
ninger.47

Derimod nærede Tang Kristensen skepsis over for ti
dens interesse for spiritisme og helbredelse ved så
kaldte strygninger.

De supplerende eksempler udtrykker Tang Kri
stensens modsætningsfulde holdning til eksistensen 

af dunkle fænomener. På nogle områder havde han 
erfaret, at der var mere til, end man umiddelbart kun
ne se og forstå. Han var tillige af den opfattelse, at de 
sagn og myter, som folk havde fået fortalt som børn, 
var smeltet sammen med deres lige så faste kristentro, 
og i læ af dette sammenhængende hele havde livet 
formet sig - og var blevet fortolket og fortalt. Ved at 
barnetroens opfattelse af verden og kristendommen 
udgjorde én og samme virkelighed, hørte begge stør
relser folks reelle tilværelse til. Derfor gik det ingen
lunde an, at forskerne forsøgte at udskille noget be
stemt af troen som ikke eksisterende.48

Dette er et vigtigt første moment i Feilbergs og 
Tang Kristensens opfattelser af, hvad der var virke
ligt. Begge var kristne mennesker, og for Feilberg 
hørte kun kristendommen med Guds ord og skrift til 
tilværelsens realitet. Overtroen var derimod udtryk 
for selvbedrag, skønt den måtte tages alvorligt som 
kultur. For Tang Kristensen var sagen mere indviklet. 
Han forstod udmærket forskellen mellem kristendom 
og opfattelsen af folkeminderne som virkelige, selv 
om han sjældent syntes, at det gav mening at skelne 
skarpt. I feltarbejdet udelukkede det endvidere én fra 
virkelig indsigt og ville medføre en uetisk forstillelse 
over for informanterne. Gennem erfaring var Tang 
Kristensen endt ved middelvejen, som han formule
rede det. Personligt havde han oplevet så mange ufor
klarlige omstændigheder, at han fandt, at i hvert fald 
dele af, hvad der kaldtes for overtro, næppe var »lut
ter opspind«. Det var ofte noget hemmeligt, som man 
ikke kunne afklare en gang for alle, fordi »det ikke lod 
sig undersøge ved sanserne.« Tang Kristensens opfat
telse lå tæt op ad en kantiansk tankegang, hvor men
nesket nok erkender verden gennem sine sanseevner, 
men samtidig må være bevidst om, at det menneske
lige sanseapparat har sine begrænsninger. Derfor må 
man gå ud fra, at der kan eksistere en virkelighed, som 
vi ikke umiddelbart er i stand til at erfare.49
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Højen tre kilometer sydøst for Karup, hvor Tang Kristensen en nat omkring 1880 lagde sig til hvile en stund og - efter 
eget udsagn - først vågnede, da bjergmanden ved solopgang smækkede sin kiste i lås med et stort brag. I dag har 
forbipasserende gravet grus i højen, hvad mennesker i 1800-tallet ville have været betænkelige ved, da den slags kunne 
krænke beboerne og forårsage grusom gengældelse. Foto fra 2009.

For Tang Kristensen hørte både de kristne dogmer 
og i hvert fald noget af folketroen med til livets reali
tet, lige meget om han befandt sig i felten eller blandt 
kolleger. Denne rummelighed var ikke et udslag af, at 
han var et særligt fordomsfrit menneske. Snarere skal 
den ses i sammenhæng med, at han anså så store 
spørgsmål som tro og virkelighed for at tilhøre en 
sfære, hvor forskere skulle være forsigtige med at på
beråbe sig særlig kompetence.

Det andet moment i debatten drejede sig om, 
hvordan den etnografiske erkendelse i praksis blev 
etableret. Her var det Feilbergs position, som var 
kompliceret, selv om den ser enkel ud. Omkring 1920 
skrev den næsten 90-årige teolog sin sidste artikel, 
som viste, hvor afgørende »Darwins geniale udvik
lingsteori« efter 1870 havde rystet hans miljø, men at 
han altid selv havde haft respekt for den store natur
forsker. Han var nået frem til, at omend Darwin rede
gjorde for, hvordan arter udviklede sig, sagde han på 
ingen måde noget om årsagen til det. Da livet således 
ikke blot skyldtes en naturudvikling, var der næppe 
grundlag for at betvivle Guds aktive eksistens, alrå- 
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deren, som Feilberg kaldte ham. Af samme grund 
fandt han, at den liberalteologiske bibelkritik bar 
præg af lærde mænds studerekammerarbejde, hvad 
der bestemt ikke var positivt ment.50 51 52 53 * * Feilberg betjen
te sig flere gange i sin fremstilling af håndfaste kau
sale formuleringer (fx til livskimen), og betragter 
man hans formuleringer i debatten om spåstikken, 
var det den samme tankeramme, han bevægede sig 
inden for. Som vist prøvede Feilberg at sandsynlig
gøre, at vandviserens måde at holde kvisten på dispo
nerede ham for særlige muskelbevægelser, og ånde
lig spænding forrykkede nervernes ligevægt. I sin 
egen familie havde han yderligere set, at hysteri, 
svaghed og sjælelige anomalier kunne forårsage 
»uvirkelige forestillinger«. Endelig satte han trumf 
på ved at citere Coldings argumenter om påvirk
ningskræfter i naturen.

50. H.F. Feilberg: »Tanker efter tid og lejlighed«, Dansk udsyn, 
1:3, 1921, S. 2O7ff.

51. Bengt af Klintberg: »Varför samlar man folklore?«, Norveg, 
22, 1979, s. 225.
52. H.F. Feilberg: »Hvorledes opstår sagn i vore dage?«, 
Dania, 2,1893, s. 117, i2of, 121.
53. Jeg tænker særligt på debatterne om andre rationaliteter
end den vestlige, jf. filosoffen Winch’ indvendinger mod E.E. 
Evans-Pritchards ellers konstruktive analyse af hekseri hos
Azande (1937). På trods af megen senere uenighed er debatten 
grundlæggende, da Winch’ påpegning af, at objektive 
etnografers karakteristik af fx hekseri som »forfejlede 
opfattelser« grundlæggende ikke afklarer noget (etnografisk). 
Det gælder fra Feilberg og frem til i dag. Peter Winch: 
»Understanding a Primitive Culture«, American Philosophical 
Quarterly, 1:4,1964, s. 307.

Det er forkert at sige, at Feilberg dyrkede folklori- 
stik på samme måde, som Colding arbejdede med fy
sik. Som de fleste andre praktiserede Feilberg i sin 
forskning forskellige indfaldsvinkler samtidig, men i 
diskussionen med Tang Kristensen gjorde han sig til
syneladende til repræsentant for en helt flad realisme. 
Og selv om forklaringen på spåstikkens vibrationer 
blev noget anstrengt, kom Feilberg næppe i tvivl om 
tilgangens rimelighed.

Den moderne videnskabs ideal var at adskille forsker
subjektet fra objektet, for at skabe den nødvendige 
afstand. Forskerne ønskede klare beviser, og for Feil- 
berg gjaldt det tydeligvis om at årsagsforklare eller 
ikke forklare vandvisningens rigtighed ved at bevise, 
hvad der skete under forløbet. Når fysiske grunde var 
udelukkede, måtte forklaringen findes i hallucinatio
ner eller lignende. I den forbindelse har Bengt af 
Klintberg en interessant omtale af, hvordan den ind
flydelsesrige svenske folklorist, v. Sydow, i første halv
del af 1900-tallet nærmest excellerede i rationalistiske 
redegørelser for folketroen. Han mente, at mange af 
de optegnede fænomener bedst kunne forklares som 

udtryk for indbildninger, nervesygdomme eller endda 
sindssyge?1

Feilbergs interesse for, hvorfor eller hvordan sagn 
opstår, er endvidere afklarende. Fænomenets »op
ståen« betød for ham en søgning efter fornuftsbase
rede grunde til, at folk tolkede bestemte oplevelser 
som tilstedeværelse af en åndeverden, de kun kendte 
fra sagnfortællinger. Når Feilberg havde lejlighed til 
at dykke ned i konkrete tilfælde, viste det sig nogle 
gange at dreje sig om fx lystoninger, der blev udlagt 
som genfærd i form af gloende lygtemænd, om må
nens reflekser i knust is på vejen, som af den vejfa
rende kunne tolkes som såkaldte ligskarer, der vars
lede død, eller lyden af store natlige fugletræk, som 
gjorde det ud for himmelhvælvets Odinsjæger. Alt 
sammen misforståelser og myter om »en skjult ver
den bag hele det synlige, virkelige livs ramme«, som 
han formulerede det?2 Forskningshistorisk er det 
enkle standpunkt interessant set i lyset af de næste 
generationers antropologiske udredninger af miraku
løse hverdagshændelser, varsler, hekseri, magi og te
lepati rundt om i verden og kulturforskernes hoved
brud med at finde konstruktive tilgange til disse 
fænomener?3

Feilbergs gode ven, filologen Marius Kristensen, 
hævdede, at hvor Olrik generelt tænkte historisk in
den for folkloristikken, reflekterede Feilberg biolo
gisk; en tankegang, som stemmer overens med hans 
samtidige elevforhold til den ahistoriske, britiske 
etnografi. Sagn var for ham lig med tro, og ifølge 
Marius Kristensen søgte Feilberg i sin forskning ef
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ter »kimen eller frøet, hvoraf [folkemindet] spirer 
op.«54

56. For en mere radikal - og da supermoderne - position end 
både Tang Kristensens og Feilbergs, se citatet af Ed. Brandes i 
rubrikken forrest i kapitlet.

11893 afviste Tang Kristensen Coldings kommen
tarer som uvedkommende for debatten, hvad Feilberg 
ud fra sit standpunkt og ingeniørens gode navn næp
pe forstod. Feilberg bad venligt Tang Kristensen om 
belæring, dog alene ud fra den tilgang til fænomenet, 
som han selv repræsenterede. Han indså næppe, at 
han aldrig ville finde nogen anden eller dybere virke
lighed, hvis han ikke prøvede at komme ud over sin 
fokusering på fakticitet. Tang Kristensens afvisning af 
Colding-betragtningen bundede i, at han efterhånden 
havde lært at forholde sig til viden på en anden måde; 
ikke i teoretisk forstand, men gennem praktisk arbej
de. Han var langtfra sikker på, om man kunne nå til 
bunds i alt inden for den mytiske del af almueverde
nen, og han havde erfaret, at det var meget svært bare 
at komme bag om ens egne begreber om tilværelsen, 
hvad der var nødvendigt i denne sag. Hvor Feilberg 
bevidst undlod at gå ind på indholdet i folks tro og 
strengt opretholdt afstanden til sit studieobjekt, in
volverede Tang Kristensen sig selv for at få mere at 
vide. Her stod han fast på sine virkelige oplevelser af 
det uvirkelige. Tang Kristensen skrev engang, at han, 
skønt han ikke selv troede på et bestemt sagnkom
pleks, dog godt kunne føle gysen ved at høre folk 
»fortælle så troværdigt, følende noget med dem be
slægtet røre sig i mig.«55 Det var denne Einfühlung, 
som blandt andet skilte Tang Kristensen fra Feilberg, 
og som han gradvist havde erkendt hos sig selv og si
den bevidst udviklede.

Blandt forskere har det fra tid til anden været de
batteret, om folk faktisk har set eller mødt det, som de 
fortæller, om de blot tror, at de har erfaret noget be
stemt (såkaldt falske erindringer), eller om det mest 
reelle skal findes i den virkning, som fortællingen om 
oplevelsen afstedkommer, og som fx fik noget til at 
røre sig i Tang Kristensen. Hvad var og er mest virke
ligt? Opstilles problemet på den måde, gives der næp
pe klare svar. Det, som imidlertid er fælles for scenari

erne, er, at de involverede, feltarbejdere og andre, i 
uvante situationer har overskredet nogle grænser, og 
at der er blevet rokket ved deres virkelighedsbegre
ber. De oplever en anderledes realitet end den hidtil 
kendte, og den erfaring kan for forskeren danne bag
grund for anderledes fremstillinger end de vanlige. 
Hvis denne form for indsigt skal lykkes, er det nød
vendigt, at ens hidtidige synspunkter (fordomme) 
drages i tvivl og måske justeres. For Tang Kristensen 
tog det sin tid, men han var begunstiget af gode 
feltvilkår blandt folk i Nørrejylland. Feilberg fik ikke 
samme virkelighedsudfordring. Han gjorde, hvad 
hans miljø forventede, både med sit syn på varierende 
former for tro og med den naturfaglige forklaring på 
forskellige trosforestillinger. Usikkerheden sneg sig 
aldrig ind på Feilberg, ligesom han næppe overveje
de, om den almægtige Gud kunne tænkes at give rum 
for mere, end hvad kirkens katekismus tillod folk at 
tro.56

I den foreliggende sag om det dunkle i folkloren 
indtog Feilberg en interessant position. Hvor det 
gjaldt darwinismen, som mange i tiden våndede sig 
ved, var han positiv over for den naturvidenskabelige 
udviklingslære, omend han samtidig bekendte sig til 
en højere kraft i form af alråderens vilje. Hvad angår 
folketroen, var han på forhånd afvisende over for et
hvert spørgsmål om plausibilitet i den virkelige ver
den og behandlede mere fænomenet ud fra et natur
fagligt end et hermeneutisk perspektiv. Umiddelbart 
kan dette være svært at forstå, men uden at vide af det 
hjalp Feilberg måske alligevel sin eftertid på vej. To 
gange i brevvekslingen ankede han over, at Tang Kri
stensen i hans øjne placerede ham selv i en rationali
stisk position. Og det er rigtigt, at Feilberg næppe i 
teologisk forstand var rationalist, omend meget taler 
for, at han idémæssigt var præget af tankegods fra ra
tionalismens tid.

Feilberg blev opfattet meget positivt i sin egen 
kreds, og selv yngre, kritiske folk som Martin Ander
sen Nexø, der som højskoleelev i 1892 hjalp med i ord-

54. Marius Kristensen: II.E Feilberg: Hans liv og gaming. Kbh. 
1923, s., 61, 62E
eß. Jyskefolkeminder, 3 (Jyske folkesagn), Kbh. 1876, s. VIII. 
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bogsarbejdet, omtalte ham som en tænksom naturja 
nærmest som en vismandsfigur. Men Feilberg var 
samtidig en mand, som trods sin internationale, og i 
høj grad franske kulturelle orientering tog afstand fra 
det nye, litterære gennembrud i Danmark, og som fx 
hævdede, at han nødigt læste Henrik Pontoppidan 
for sit helbreds skyld.57

57. Martin Andersen Nexø: Erindringer. 2, Kbh. 1999, s. 458E 
Feilberg syntes til gengæld, at Nexø var »lidet tiltalende«. 
Ang. Pontoppidan, som »tog hans livsmod«, se samme kilde: 
1922/n. Feilberg t. Ellekilde 1919.06.22.
58. Nedergaard skriver om Feilbergs far: »[Han] var 
rationalist og havde lært, at Jesu mirakler var misforståelser, 
og at Jesus var et menneske.« Paul Nedergaard (red.): Dansk 
praste- o g sognehistorie. 2: Roskilde stift. Kbh. 1954, s. 215. 
Hovedparten af sjællandske præster var i hele første halvdel af 
1800-tallet rationalistisk orienterede, jf. Hans Jensen: »Brud 
og sammenhæng i dansk åndsliv efter 1864«, Kirkehistoriske 
samlinger, Rk.6, 1942-44, s. 277.

59. Dansk biografisk leksikon, opslag: Feilberg; Anders Pontoppi
dan Thyssen: Dennygrundtvigskebevagelse. 1, Kbh. 1957, s. 72E; 
Hans Vammen: »Kritisk romantik - om opfattelsen af den 
danske guldalder«, Historisk Tidsskrift, 1/1987, s. 24.
60. Jf. Dan Ch. Christensen: Naturens tankelaser. 2, Kbh. 2009, 
s. 1132.

I den konkrete sag om vandvisning agerede Feil- 
berg anderledes, end man måske ville forvente. Han 
var imidlertid født i 1831, og selv om det var romantik
kens tid, var det åndelige klima i flere danske miljøer 
fortsat domineret af rationalismen. Feilberg kom selv 
fra et rationalistisk præstehjem, og hjemmets for
nuftstænkning har næppe været uden forbindelse 
med hans egen tidlige interesse for naturfag?8 Ved 
siden af hans præstegerning overlevede det botaniske 
engagement livet igennem, og noget taler for, at det 
fra slutningen af 1800-tallet kom til at spille sammen 
med den efterligning af naturvidenskab, som blev po
pulær i flere humanistiske kredse. Feilberg var født så 
tidligt og var åndsfrisk så længe, at han med roman
tikken som intermezzo kom til at mediere elementer 
fra rationalistisk tankegang med det sene 1800-tals 
empirisme/positivisme. På den baggrund fremtrådte 
den ældre Feilberg omkring 1900 med en forbavsende 
moderne profil, men hvilende på et rodnet godt 100 år 
tidligere.

Den egentlige nøgle til forståelse af hans position, 
kendetegnet af både gudstro og naturvidenskab, var 
sandsynligvis den såkaldte dualistiske tænkning. 
Dualismen hævdede, at alt værende kan forklares ud 
fra to uafhængige grundprincipper, et materielt (ti

meligt) og et i videste forstand sjæleligt (evigt). Ifølge 
filosoffen Rasmus Nielsen (1809-1884), som Feilberg 
havde været optaget af, eksisterede der intet fjend
skab mellem religiøs tro og viden. De to dele kunne 
godt lade sig forene i én bevidsthed.59 Det var sand
synligvis baggrunden for, at Feilberg så roligt kunne 
bekende sig til Guds skaberværk og samtidig være 
fortaler for en praktisk, naturvidenskabelig forståelse 
af materielle fænomener som arternes typemæssige 
udvikling og vands lovmæssige bevægelse. Coldings 
håndfaste argumenter tilhørte det sidstnævnte prin
cip, og man kunne forestille sig, at Tang Kristensens 
position måske kunne komme ind under det åndelige 
eller troens vinger. Dog næppe for teologen Feilberg, 
da sagen her drejede sig om folketro, lig med overtro. 
At dualismen imidlertid allerede i Københavns ånds
liv var fejet af bordet - blandt andet gennem brødrene 
Brandes - og erstattet af positivistisk entydighed (mo
nisme), som blev hyldet i de følgende generationer, er 
en anden sag.60

I meningsudvekslingen om den etnografiske virke
lighed var det den ellers bløde Feilberg, som indtog 
det skarpe synspunkt, og den firkantede Tang Kri
stensen, som repræsenterede en mere moderat hold
ning. I modsætning til Feilberg var Tang Kristensen 
langtfra sikker på, at han var i stand til at stå uden for 
informanternes åndelige verden, hvis han samtidig 
ville gøre sig håb om at komme ind i den. I dag ville 
der være større forståelse for det perspektiv; i 
1890’erne placerede synspunktet umiddelbart Tang 
Kristensen i en antimodernistisk position, som der 
blev smilet ad. Det var han vant til, og af og til koket
terede han med sit standpunkt. Men erkendelsesmæs
sigt stak holdningen dybt. Som sine engelske fagfæl
ler ville Feilberg gerne have flere eksempler på 
forskelle i almuens trosforestillinger, så han i den bri
tiske skoles ånd kunne udsondre fælles elementer i 
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forskellige folkeslags overtro. Tang Kristensen vidste, 
at han næppe ville komme til bunds i det, som kun 
dårligt lod sig forklare »ad naturlig vej«, omend han 
gerne ville dybere ned i denne hemmelige del af livet. 
Derfor kunne de to folklorister heller ikke på det om
råde arbejde i forståelse med hinanden. Venskabet 
havde allerede fået flere knæk, og striden om, hvad 
der lod sig sige ud over den direkte sanseerfaring, 
skabte yderligere afstand.

Résumé

Som vist, befandt Tang Kristensens tre positioner sig 
uden for, hvad der var almindeligt i 1800-tallets dan
ske kulturforskning. Hans praktiske arbejde fik ham 
til at indse nogle begrænsninger i det klassiske folklo- 
ristiske/filologiske kulturbegreb - i praksis indsamlin
gen i genrer - og han forsøgte i det små at supplere 
med bredere fremstillinger i form af såkaldte kultur
billeder. Selv om interessen for sådanne dagliglivs
skildringer havde varierende baggrund, var der paral
leller i Troels-Lunds værk om dagliglivet i renæssancen 
og i Bernhard Olsens udstillinger af interiører med 
figurer i fuld størrelse. Interiørerne udviklede sig til 
institutionerne Dansk Folkemuseum (senere Natio
nalmuseets 3. afdeling/Nyere Tid) og Frilandsmuse
et. De internationale way o/'/z/t'-pcrspcktivcr og Alltags- 
studierne fra sidste del af 1900-tallet har ligheder 
tilfælles med de næsten 100 år ældre forgængere, om
end der ikke er noget direkte slægtskab. Hensigten 
med at forsøge at skildre menneskelig hverdagsprak- 
sis er dog stort set den samme.

Grundlæggende så Tang Kristensen mere sit ind
samlingsarbejde som bidrag til en almen civilisations
kritik end som en nationalistisk manifestation. De 
rodløse byfolk mistede forbindelsen med den basale 
tilværelse, og på almuens vegne var han bekymret for, 
hvordan de landlige mennesker skulle etablere forbin
delse mellem deres egen fortidserfaring og det mo
derne livs krav. I begge tilfælde øjnede han en løsning 
i sammenføjning af fortid og nutid gennem litteratur 
og digtning med motiver fra det gamle liv samt i en 
historieskrivning med menneskeligt fokus. Hvor hans 
læremester, Svend Grundtvig, udover det videnska

belige formål havde betragtet folkedigtningen som et 
æstetisk element til højnelse af national ånd, så Tang 
Kristensen mere traditionsmaterialet som et etisk ele
ment i en nødvendig historisk måde at reflektere på 
og dermed som et bidrag til kampen mod det abstrak
te massesamfund.

Diskussionen med Feilberg om det virkelige og 
det uvirkelige i folklore og almindelig dagligslivsskil
dring var karakteristisk for tiden, og igen ser det ud til 
at være Tang Kristensens anderledes oplevelser under 
sine ekspeditioner, som fik ham til at indtage et i tiden 
umoderne synspunkt: Overtroen var virkelig som tro, 
og noget af den var det i videre forstand. Fx var vand
visningen i Tang Kristensens øjne en realitet, og der
fra eksisterede der umiddelbart en glidende skala 
mod stadig mere subjektive bevidsthedsområder. I 
første omgang var det dog Feilbergs standpunkt, der 
sejrede, ikke kun i folkloristikken, men tillige inden 
for den historiske forskning. Det betød, at troen på 
det »overnaturliges« virkelighed i lange tider gled 
helt ud af almene historiske fremstillinger af det van
skeligt håndterlige dagligliv, som op til i dag mest er 
blevet beskrevet rationelt og socialmaterialistisk.61 
Inden for, hvad der senere blev kaldt for kulturdisci
plinerne, kan man sige, at diskussionen »stregede fel
tet op«, endda år frem i tiden: Skulle fagområdet kon
centrere sig om punktlig naturalisme eller langsomt 
begynde at udvikle en egentlig kulturel analyse af 
menneskers oplevede verden?

61. Her tænkes fx på fremstillinger af den daglige tilværelse i 
fortiden, hvor livet stort set skildres lige så rationelt som 
nutidstilværelsen, blot i lidt andre kulisser. Hele den anderle
des virkelighedsopfattelse med underjordiske væsener, varsler, 
magi, frygt mv. er gerne udeladt, og menneskenes forhold til 
»den anden del af troen« i form af kristendommen er det ofte 
også. Kirken får lidt omtale, men mest på grund af dens 
institutionelle rolle i staten.

For alle tre perspektiver gjaldt, at de næppe fik 
større indflydelse på Tang Kristensens omgivelser. 
Det er endvidere slående, hvordan de som nævnt stod 
i gæld til hans feltstudier, der gav ham en erfarings
baggrund, som ingen anden i samtiden havde.
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KAPITEL 12

Sammenfatning og Tang Kristensens egen livsverden

The intellect of man is forced to choose 
Perfection of the life, or of the work, 
And if it take the second must refuse 
A heavenly mansion, raging in the dark.
Fra W.B. Yeats: The Choice1

i. Fra Peter Allt & R.K. Alspach (red.): The Variorum Edition of 
the Poems of W.B. Yeats. New York 1977.

Tang Kristensen samlede dansk folklore under la belle 
époque fra 1870 til 1. verdenskrig, en tid som samtidig 
var kendetegnet ved, at ikke alt var lige smukt. Det 
var modsætningen mellem det gammeldags og det 
moderne, som prægede perioden, selv om menings
dannerne sjældent tvivlede på, at vægten burde læg
ges på alt det nye. Tang Kristensens indsamling var i 
sin natur forankret i denne brydningstid.

Det er i dag tankevækkende, at Tang Kristensen 
som ung færdiggjorde manuskriptet til sin første store 
Y>og,Jydskefolkeviser, samtidig med afslutningen på den 
fransk-tyske krig i 1871, der efter tabet af hertugdøm
merne i 1864 endegyldigt cementerede Danmarks rol
le som småstat i Europa. Indenrigspolitisk skete det 
meget karakteristisk ved både at se fremad og tilbage. 
Fremad mod det nye og tilbage gennem nøgtern er
kendelse af, hvad land og folk åndeligt og materielt 
kunne præstere i nationens vanskelige situation. Sid
ste tredjedel af århundredet blev en blanding og bryd
ning mellem fremadrettede initiativer understøttet af 
statens forbedrede infrastruktur og en besindelse på 
de givne politiske vilkår med mental orientering bag
ud i tid.

Det, der i Danmark kaldes for det moderne gen
nembrud, litterært personificeret ved Georg Brandes, 
var kun én strømning i tiden. Hans berømte Hoved
strømnings-forelæsninger, indledt i 1871, blev holdt 
samtidig med udgivelsen af Tang Kristensens folkevi- i. 

sebog, og de to indlæg kunne dårligt være mere for
skellige. Budskaberne blev præsenteret i den samme 
by og henvendte sig til stort set det samme publikum. 
Men Brandes var en ung, københavnsk internationa
list og den næsten jævnaldrende Tang Kristensen en 
tung, dansk, og måske særligt, en jysk mand. Hvor 
den ene ville lære folk at skue udad og fremad, ville 
den anden have dem til at se indad og tilbage.

Betragtet i historiens perspektiv er det forståeligt, 
at Brandes blev markør for den nye tids sejrende nor
mer, omend tendensen i det sene 1800-tal ikke var så 
tydelig, som man senere opfattede den. I samtidens 
lys var Tang Kristensens kulturkritik, hans store ind
samling og hans udgivervirksomhed mere forståelig, 
end den har taget sig ud efter 2. verdenskrig. Det er 
først og fremmest i datidens sammenhæng, at hans 
indsats skal bedømmes, samtidig med at det er nød
vendigt at anskue hans virke i eftertidens perspektiv.

Faglige resultater og bogens 
hovedspørgsmål

I dag er det besynderligt at læse de mange hyldestar
tikler, som Tang Kristensen i begyndelsen af 1900-tal- 
let blev genstand for, og som nok fik ekstra næring 
efter genforeningen i 1920; ikke på grund af hans 
grænsepolitiske kommentarer, men fordi den offent
lige stemning tydeligvis kaldte på kernedanske mar
keringer. Samtiden kunne lide at hylde ham, uden at 
man helt gjorde sig klart, hvorfor. Måske er det bag
grunden for, at omtalerne i dag virker så ens i deres 
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understregning af hans nationale indsats, hans selv
opofrelse og hans personlige karakter som »vis
mand«, »kæmpe« eller »seer«. Hyldesterne er imid
lertid én form for historier om Tang Kristensen. 
Spørgsmålet er, om mine udredninger giver grundlag 
for en anden karakteristik.2

2. Vi må indse, at vore egne fremstillinger uundgåeligt er led
i en historisk række af redegørelser, uundgåeligt præget af den 
tid, vi lever i, jf. Natalie Zemon Davis’ udtalelse i Maria Lucia 
Pallares-Burke: The New History. Oxford 2002, s. 68.
3. Sammen med Kaarle Krohn og Joh. Bolte.

Det er på ingen måde ligetil at genvurdere Tang 
Kristensens indsats. Det vil næsten altid ske ud fra de 
kriterier, som vi i øjeblikket mener, er vigtigst. På bag
grund af afhandlingens centrale aktører finder jeg det 
mest forsvarligt først at bedømme hans virke i forhold 
til de præstationer, som de nærmeste fagfolklorister 
ydede i samtiden. Først derefter vil jeg betragte ind
satsen ud fra, hvad der optager os i dag. Som tidligere 
omtalt, fremstår ældre forskeres teoretiske og metodi
ske gøremål i eftertiden tit noget blege, selvom deres 
indsats var respekteret i samtiden. Det er fagudviklin
gens ubønhørlige mandjævning, der er på spil. Samti
dig er det vigtigt at være opmærksom på, at de samme 
mennesker ofte var involverede i udvikling af institu
tionelle og formidlingsmæssige rammer for den aka
demiske virksomhed, der er uundværlige for videre 
forskning. Ofte rækker den form for praktisk forsk
ningsaktivitet langt frem i tiden.

I det lys var Svend Grundtvigs væsentligste præ
station nok hans organisering af en systematisk, dansk 
folkloreindsamling gennem hans mange mellem- 
mænd samt ordning og udnyttelse af den samling, der 
blev resultatet af indsatsen. Desuden grundlagde han 
den videnskabelige editionsvirksomhed, som blev til 
det internationalt anerkendte værk, Danmarks gamlefol
keviser. Axel Olrik videreudviklede dette udgiverar
bejde og supplerede med alternative tolkninger. Det, 
som han - foruden sit formidlende virke - primært 
efterlod eftertiden, var endvidere nogle konstruktive 
idéer til fortsat folkloristisk arbejde og institutionerne 
Dansk Folkemindesamling, den tværnationale sam
menslutning Folklore Fellows3 og foreningen Dan

marks Folkeminder. I sammenligning med disse to 
forskeres arbejde er der næppe tvivl om, at Tang Kri
stensens format særligt viste sig i de moderne huma
nistiske feltstudier og i hans uden sidestykke store 
personligt indsamlede korpus af folklore. Allerede 
efter få års indsamling var hans mængde af optegnede 
viser fra folkemunde og hans akkuratesse i omgangen 
med stoffet så overbevisende, at Grundtvig blev nødt 
til at revidere udgivelsesplanen for sin store folkevise
udgave.

I det perspektiv er Grundtvigs og Olriks metodi
ske arbejder, deres lærdom eller øvrige akademiske 
aktiviteter ikke det væsentligste, men derimod de pro
jekter, som de skabte og for en stor del gennemførte. 
Forskellen i uddannelse og ubesværet deltagelse i de 
lærdes netværk, som betød så meget i deres relation til 
Tang Kristensen, er i dag af mindre betydning, når 
fokus sættes på resultaterne af de forskelliges indsat
ser. Feltarbejdets udvikling var dog sjældent noget, 
der dengang blev anset for værdigt til større akademi
ske drøftelser. Det blev feltforskningen først efter 
midten af 1900-tallet, og hvad angik den praktiske del 
af Tang Kristensens indsamling, var der ikke meget, 
som han kunne lære af kollegerne i København, end
sige af andre danske samlere. Organisatorisk blev 
hans kones og børns indsats af betydning for arbej
det, og hjemmet fik med årene karakter af, hvad vi nu 
til dags vil kalde for en lille videnskabelig station. 
Samlet set placerer disse omstændigheder i dag Tang 
Kristensen på et mere ligeværdigt niveau i forhold til 
Grundtvig og Olrik, end det ellers fremgår af den 
folkloristiske faghistorie.

Hermed er vi tilbage ved et af de hovedspørgsmål, 
der blev rejst i indledningen, og som er blevet drøftet 
i de mellemliggende kapitler. I det efterfølgende skal 
jeg sammenfatte konklusionerne i et videre perspektiv 
med henvisning til de steder i afhandlingen, hvor 
punkterne er behandlet.

Optegnelsernes validitet ogfeltindsatsen

I forbindelse med Tang Kristensens omfattende folk
loreindsamling og det forudgående arbejde i marken 
står den faglige kvalitet i Tang Kristensens optegnel
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ser tilbage som det helt centrale tema. Jeg har tidlige
re (i kapitel 8) omtalt hans nogle gange kritiske og 
andre gange mere lemfældige arbejdsmåde i forbin
delse med sine materialeudgivelser. I indsamlings
sammenhæng er det dog de primære optegnelser, der 
må være i fokus, og i næste led hans mere komplette 
(justerede) renskrifter af samme. Primærstoffet er 
fundamentalt, hvis senere tekstudgaver skal bygge på 
det bedst mulige grundlag.4

4. Her skal ikke diskuteres, i hvilket omfang tekstudgaver 
altid skal følge originaloptegnelsen eller første eller anden 
renskrift; det kommer alt sammen an på, hvad hensigten med 
udgivelsen er.
5. Angående de øvrige danske læreroptegnelser, se dog Hans 
Ellekilde: »Lærerne og folkemindearbejdet.« I: Carl Poulsen 
m.fl. (red.): Larerne ogsamfimdet. Kbh. 1913.

6. For Grønlands vedkommende må også nævnes Knud 
Rasmussens eventyr, men selv om disse er senere, og også 
senere end mange af ETK’s udgivelser, er deres ophavssitua
tion dunkelt belyst i de almene udgaver. Eskimologen Kirsten 
Thisted har vist, at Rasmussens trykte eventyr er båret af en 
forbavsende ensartet sprogtone. Selv om han ikke tilstræbte 
det, var Rasmussens oversættelse og genfortælling af historier
ne inspireret af forfattere som H.C. Andersen, Blicher og Johs. 
V. Jensen. Jf. Kirsten Thisted: »Greenlandic Oral Traditions: 
Collection, Reframing and Reinvention.« I: Karen Langgård 
& Kirsten Thisted (red.): From Oral Tradition to Rap. Nuuk 2011, 
s. 86f.
7.1 vore dages perspektiv er det iøjnefaldende, at samtiden 
var så lidt opmærksom på, hvordan ETK’s indsamling skilte 
sig ud fra andre store samleres. Den, som kom nærmest, var 
Grüner-Nielsen, som i en avisnekrolog over ETK nævnte 
forskellen tilj. Kamp og Asbjørnsen, som (vistnok) blot 
noterede hovedpunkterne i det, folk fortalte, og senere skrev 
resten ned hjemme efter hukommelsen. (BerlingskeTidende, 
1929.04.10).
8. »Vorrede« 1819 (1812) s. XV, optrykt i Wilh. Grimm (red.):

I dansk sammenhæng var hans niveau som ind
samler anerkendt allerede før hans gennembrud som 
udgiver i 1871, men hvorledes forholder det sig i sam
menligning med andre af 1800-tallets store 
indsamlere?5 Det er vanskeligt at svare præcist på 
spørgsmålet, da forskere først i de senere år har vist 
større interesse for videnskabshistorisk at gå nogle af 
Europas store indsamleres og udgiveres arbejdsmeto
der efter. Det har at gøre med, at en konstruktiv histo
risk kritik ofte har haft vanskeligt ved at vinde indpas 
i folkloristikken, og at selve stoffet længe har indtaget 
en central plads i den nationale identifikation. Dertil 
kommer, at en del af særligt eventyrmaterialet har væ
ret beskyttet af den borgerlige børneopdragelse og af 
udgiverkommercielle interesser. Mange mennesker 
har følt, at det var synd for det gamle stof at blive for 
nøje kontrolleret, selv om det i realiteten forholder sig 
omvendt. Gennem et sådant arbejde vil vi få større 
indsigt i, hvilke interesser der har været på spil i ideo
logiseringen af det altid sårbare folkloristiske materi
ale, og hvordan stoffet har været anvendt. I mange 
tilfælde vil forskningen få skilt de mere vederhæftige 
optegnelser fra de mindre gode, for ikke at tale om de 
bevidst manipulerede. Dermed kan forskningsvilkå
rene kun blive kvalitativt forbedrede.

Der eksisterer i dag ingen enkeltpersoner, der har 
generelt overblik over materialets ophavssituation i 
de større europæiske traditionsarkiver, og man må 

derfor forlade sig på de forhold, der er afdækket. 
Umiddelbart ser det ud, som om stoffet er langt mere 
tilfældigt samlet, end mange brugere har forestillet 
sig, at originale kladder oftest er kasserede af opteg
nerne selv, og at udgiverne mange gange har øvet ud
talt indflydelse på de senere trykte udgaver. Dertil 
kommer, at det almene publikum ofte har forholdt sig 
ret ligegyldigt over for disse forhold, blot de publice
rede historier kunne opfattes som gode.

De eventyr, som har haft størst bevågenhed her
hjemme, er som nævnt Asbjørnsens og Moes norske 
samt Jacob og Wilhelm Grimms tyske eventyr i dansk 
oversættelse.6 Begge samlinger passer godt til karak
teristikken. Asbjørnsen og Moe genfortalte i høj grad 
selv det hørte stof med tanke på et litterært publikum, 
og Grimm-brødrene gjorde det samme, selv om de 
hævdede, at deres eventyr ikke var omdigtede eller 
blot tilrettede.7 De skrev, at de, i modsætning til flere 
af deres forgængere og samtidige, pietetsfuldt formid
lede det autentiske stof uden at forskønne materialet. 
Selv om udgiverne rent faktisk ændrede i teksterne fra 
udgave til udgave, har generationer af forskere genta
get disse ord uden at undersøge deres rigtighed, og 
Kinder- und Hausmärchen blev i mange lande retningsgi
vende for, hvordan rigtige folkeeventyr skulle lyde.8
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Realiteterne har efterhånden vist sig at være meget 
anderledes. Grimmbrødrene indsamlede selv noget 
materiale på landet, men generelt stammede deres 
stof fra højst forskellige kilder. Noget fik de fra andre 
indsamlere og antikvarer og andet fra mere eller min
dre uddannede byfolk, som kunne fortælle noget - li
gesom de i betydeligt omfang selv gengav erindrede 
eventyr. I det hele taget fyldte den borgerlige middel
klasse godt op i meddelerskaren. Deres berømte 
»Märchenfrau«, Dorothea Viehmännin, viste sig ale
ne at bidrage med en tredjedel af førsteudgavens hi
storier, og hun var ikke bondekone, men enke efter en 
skrædder og af fransk afstamning.* 9 Dertil kom sær
ligt Wilhelm Grimms tekstmæssige egalisering af stof
fet, tilføjelser af mundheld og sproglige gentagelser 
for at gøre stilen bevidst folkelig. Disse omstændighe
der er på ingen måde problematiske i litteratur. Men 
de bliver det, i det øjeblik Kinder- und Hausmärchen - 
som eftertiden har været tilbøjelig til - fremhæves 
som udtryk for original rural tradition og som en ef
terstræbelsesværdig etnografisk standard.

Kleinere Schriften. Berlin 1881, s. 327. For repetition, se fx Dag 
Strömbäcks citering af Grimm’erne i hans »Bröderna Grimm 
och folkminnesforskningens vetenskapliga grundläggning«, 
ARV, i, 1945, optrykt i Anna Birgitta Rooth (red.): Folkdiktoch 
folktro. Lund 1971. Se oversigt i Heinz Rölleke & Albert
Schindehütte: Es war einmal - Die wahren Märchen der Brüder Grimm 
und wer sie ihnen erzählte. Frankfurt 2011.
9. Litteraturen er omfattende. Se fx Wilhelm Schoof: Zur 
Entstehungsgeschichte der Grimmschen Märchen. Hamburg 1959 (spc. 
kap. 3); Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. München 
1985; samme: »Wo das Wünschen noch geholfen hat«. Gesammelte 
Aifsätze zu den »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm. Bonn 
1985; John M. Ellis: OneFairy Story too Many. Chicago 1985; 
Christa Kamenetsky: The Brothers Grimm & Their Critics. Ohio 1992 
(spc. kap. 5-6).

10. Svend Grundtvig: »Efterskrift.« I: Jyskefolkeminder, 1 
(Jydske folkeviser og toner), 1871, s. 357E

Grimmbrødrenes lette omgang med folkloren er 
langt mere almindelig end sjælden, og selv om ind
samlings- og redigeringskriterierne generelt blev for
bedret i anden del af 1800-tallet, er forskellene mar
kante til de enkelte samlere, som i slutningen af 
århundredet arbejdede på andre måder. Det gælder i 
særdeleshed Tang Kristensen. Da ingen nulevende 
har kendskab til hele hans stofmængde, er det ikke 
muligt at udtale sig med sikkerhed. Det kan, som vist, 

også dokumenteres, at Tang Kristensen ikke altid fik 
informanternes navn og bosted noteret, og at han se
nere udfyldte lakuner i historier og viser med elemen
ter fra parallelle optegnelser, selv om han var imod 
denne ellers brugte praksis. Det helt gennemgående 
indtryk af hans folkloremateriale er dog i dag det sam
me, som Svend Grundtvig udtrykte i sit efterskrift til 
første bind af Jyskefolkeminder. Tang Kristensens mate
riale var ikke kun større; det var etnografisk tættere og 
mere præcist end hvad hidtil var kendt.10 Dertil kom, 
at han allerede i indledningen til 1871-bogen gav små 
biografier af enkelte hovedinformanter, hvad var sjæl
dent i samtidens folkloristik. Det allermeste af stoffet 
var som nævnt optegnet på stedet, mens folk talte og 
sang, og han gemte stort set altid kladderne. Det er 
fristende at tro, at Tang Kristensens optegnelses- og 
informantnære udgivelsesmåde markerede en over
gang til en generelt bedre praksis, men det forholder 
sig langtfra så enkelt. I det store og hele var han en 
positiv undtagelse.

Faghistorisk set demonstrerer Tang Kristensens 
teknik imidlertid et internationalt niveau for, hvordan 
traditionsstof i sidste tredjedel af 1800-tallet kunne 
indsamles og viden sikres. Derigennem kom hans 
samling til at udgøre en meget stor delmængde af 
dansk folklore mellem ca. 1870 og 1915, hvis oprindel
se meddelermæssigt og topografisk er kendt; en sam
ling, som er registreret systematisk, og som - så vidt 
vides - indsamlingsmæssigt næppe findes bedre i an
dre lande. Det er i øjeblikket opfattelsen blandt folk 
med kendskab til internationale forhold, og denne 
indsigt lægger op til en konklusion af mere faglig 
tyngde, end den der fremkom i hyldesterne fra begyn
delsen af 1900-tallet. Metodisk var Tang Kristensen et 
udtryk for overgangen fra såkaldt ekstensivt til inten
sivt feltarbejde. Alt tyder på, at han blev en feltforsker 
på et i 1800-tallet enestående niveau, som satte nye 
standarder for denne form for arbejde, uden at forhol
det på det tidspunkt fik direkte praktisk betydning i 
faget. Hans teknik er særligt omtalt i kapitel 6 og 7.
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Vejen til Søgaard i Brandstrup fotograferet 2012. På denne Tang Kristensens Via Dolorosa gik den sørgmodige unge 
mand 4. juledag 1867 for at aflede tankerne ved at optegne gamle viser fra aftægtskonen på gården. (Finn Nyholm 
Kristensen foto).

Baggrundenfor indsamlingsprojektet

Afhandlingens tolkning af baggrunden for Tang Kri
stensens indsamling er anderledes end den gængse, 
som har lagt hovedvægten på hans nationale hold
ning. Min fortolkning har baggrund i studiens for
skerbiografiske perspektiv, som har inddraget det pri
vate livs sfære for at forstå nogle af hovedpersonens 
faglige handlinger og beslutninger. Denne indfalds
vinkel har udvidet synsfeltet i forhold til den hidtidi
ge Tang Kristensen-forskning, selv om den ingenlun
de udelukker de mange eksempler i interviews, breve 
og erindringer, hvor den store folklorist selv hævde

de, at han havde gjorde det alt sammen for at tjene sit 
land. Særligt som ældre krøb Tang Kristensen gerne 
ind i en officiel rolle som landets skjald.

Ser man nøjere efter, hvornår Tang Kristensen be
gyndte sine indsamlinger i forhold til centrale begi
venheder i sit livsforløb, peger meget på, at hans folk
loristiske engagement startede ved et tilfælde. Med 
baggrund i flere ulykkelige hændelser i sin tidlige 
barndom, hvor Tang Kristensen oplevede smertelig 
adskillelse fra sin enlige mor og tab af elementær tryg
hed, blev hans sorg over sit første barns bortgang og 
den første kones død i barselsseng 1866 så voldsom, at 
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han sank ned i en dvaletilstand. Den mørke periode 
varede godt et år og lettede først langsomt, da hans 
mor i julen 1867 fik den unge mand i gang med at ned
skrive viser fra en ældre nabokone. Han fortsatte i de 
kommende måneder på samme måde ved selv at ar
bejde sig ud af sindstilstanden og opdagede, at han 
både egnede sig til optegnerarbejdet, og at det var 
interessant.

Af hans private papirer fremgår det, hvor stor 
vægt Tang Kristensen lagde på disse begivenheder i 
forhold til hele sin livsgerning, og i ensomhed minde
des han hvert år den 4. juledag som starten på sit fag
lige virke. I forhold til den mere abstrakte indskriv
ning af indsamlingen i fædrelandets tjeneste kan man 
sige, at Tang Kristensen om nogen tog sin skæbne på 
sig. Det gjorde han ved at tage livtag med den krise, 
som han var havnet i, og som kunne have slået ham 
helt ud. I sin fortvivlelse greb han fat i sin mors øje
blikkelige tilskyndelse til at besøge den gamle Maren 
Joster. Derefter gav han så selv begivenhederne me
ning og retning.11 Omstændighederne er behandlet 
nøjere i kapitel 3, del to og tre.

ii. I dette perspektiv på skæbnebegrebet er der intet 
forudbestemt eller lignende: ETK rammes tilfældigt af en 
tragisk tildragelse, mærkes af den og følger morens terapeuti
ske råd i juledagene 1867. Senere eliminerer han selv de 
tilfældige momenter i det tidlige optegnelsesarbejde 1867-68 
og tager ansvar for den betydning, som hele indsamlingspro- 
jektet fik for hans liv. Dette indbefattede både en del vilje og 
trods. Jf. K.E. Løgstrup: Norm ogspontanitet. 2. udg. Kbh. 1976, 
s. 94ff.

Samler eller forsker?

I dansk folklorehistoriografi er det vanskeligt at spore 
egentlig argumentation for eller imod, om Tang Kri
stensen ud over samlergerningen også var forsker. 
Spørgsmålet er langtfra så ligegyldigt, som det syner, 
da hans faglige betydning kun virkelig kan vurderes, 
hvis hans samlede indsats fx lader sig bedømme på 
linje med fx Svend Grundtvigs, Feilbergs og Olriks.

Det ligger uden for enhver tvivl, at Tang Kristen
sen var en nærmest voldsom indsamler, og det er for
ståeligt, at eftertiden har undret sig over, om det vir- ii. 

kelig var nødvendigt at samle så store mængder af 
stof. Ved siden af optegnelses- og udgiverarbejdet 
skrev Tang Kristensen dog flere mindre bøger, en del 
fagartikler og en mængde avis- og magasinreportager 
af faglig karakter. Tilsammen udgjorde dette stof 
mere, end hvad flere humanistiske forskere præstere
de gennem deres liv. Dertil kom hans indledninger og 
efterskrifter til kildeudgaverne. Jeg har argumenteret 
for, at kommentering af udgivet materiale var en me- 
riterende aktivitet, som var anerkendt i fagmiljøet, og 
på det punkt lignede Tang Kristensen flere af sine 
samtidige.

Tang Kristensens bemærkninger i sine kildeskrif
ter er karakteristiske ved nogle gange at være udførli
ge og oplysende og andre gange meget knappe, sær
ligt set i forhold til vore dages ofte formfuldendte 
kildeudgaver. Samtidig kunne hans systematik i bin
dene være forskellig, og generelt var hans kildeudgi
velser svingende i deres formmæssige udtryk. Hans 
selvstændige afhandlinger kunne have lidt det samme 
præg. Af og til blev det valgte emne behandlet noget 
abrupt, og forfatteren gjorde sjældent meget for at 
komme læserne i møde. I andre tilfælde var Tang Kri
stensens fremstilling og faglige diskussion lydefri, og 
det var vanskeligt at se forskel på hans og fagkolleger
nes arbejder.

På det grundlag vil jeg karakterisere Tang Kristen
sen som en ret speciel, men dog fuldgyldig fagmand, 
således også som forsker - samtidig med, at han na
turligvis var indsamler. Grunden til, at sam- og efterti
den gerne har villet kategorisere Tang Kristensen ale
ne som indsamler, har sandsynligvis at gøre med, at 
han på den måde bedre kunne placeres i en mindre 
truende position i datidens faghierarki. Emnet er nø
jere diskuteret i kapitel 8.

Evne til skriftligfremstilling

Dette tema ligger i forlængelse af ovenstående, men 
hvad de trykte fremstillinger angår, er svaret knap så 
ligetil. Læser man Tang Kristensens artikler og min
dre bøger, er det i dag oplagt, at han var i stand til at 
betjene sig af god fagprosa, og af og til viste han end
da prøver på elegante sproglige turneringer af et sags
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forhold. Lige så ofte satte han dog læserens tålmodig
hed på en hård prøve. Der var sjældent tale om 
grammatisk mangelfuldhed; derimod mere om sprin
gende komposition af den samlede tekst og en stac- 
catoagtig stil. Mange i eftertiden har valgt at fokusere 
på de sidstnævnte træk, men begge forhold hører 
med til Tang Kristensens litterære profil. For øvrigt 
var Tang Kristensen ingen ynder af i hans øjne fili
strøs korrekthed i skriftlige præsentationer. Hvad an
går hans mundtlige formåen, viste han i utrygge om
givelser nogle gange sin mutte side. Dog har adskillige 
mennesker fremhævet, at han generelt var en velfor
muleret taler med udpræget jysk lune.

Det er vanskeligt at sige, hvad baggrunden var for 
den udtalte forskel i fremstillingsform. I sidste halv
del af sit liv orkede han ikke den fornødne udform
ning af en normal, disciplineret humanistisk tekst, 
særligt inden for monografigenren. Tang Kristensen 
vidste, at han egentligt godt kunne, og han var livet 
igennem klar over, at pennen lå godt i hånden, som 
han formulerede det. Dog veg han mange gange til
bage for arbejdet med disponering af de store frem
stillinger, og særligt i sine mørkere stunder var det 
svært for Tang Kristensen at stramme sig an. Han 
magtede det ikke, hvis livet var ham for hårdt, og så 
skrev han blot for at komme væk, eller hævdede at 
han jo alligevel »bare« var samler. Generelt var han 
gennem hele sit faglige virke bedst til de kortere tek
ster. Temaet er behandlet i kapitel 8, del fire og fem, 
samt for Minder og oplevelsers vedkommende i kapitel 2, 
del tre.

Familiens betydning

Kapitel 5 har behandlet Tang Kristensens hjemmeliv i 
form af hans nærmeste netværk med alt, hvad det be
tyder af rutiner, ansvar og bekymring. I mange år 
måtte han endvidere arbejde ihærdigt for at få større 
udbytte af skolelodden. I et sådant nærperspektiv 
kommer mange trivialiteter uundgåeligt frem i lyset, 
og det har kastet et nogle gange tragisk og andre gan
ge forsonende skær over den private side af folklori
sten. Ægteskaberne med Grete og senere Marie betød 
på godt og ondt meget for hans velbefindende, når 

han var ude på sine ture, og hans vurderingsevne blev 
desuden præget af de erfaringer, som han erhvervede 
sig i hjemmemiljøet.

Med bogens biografiske indfaldsvinkel har jeg 
stræbt efter at tydeliggøre hovedpersonen som både 
individ og som historie. Tang Kristensens folkloristi
ske virke er således blevet betragtet over det meste af 
hans faglige livsforløb. Det har gjort det muligt at 
spore Tang Kristensens nuancering i kulturopfattelse 
og hans efterhånden større indsigt i ellers hemmelige 
sider af almuetraditionen. Det forskerbiografiske per
spektiv betyder imidlertid ikke, at man skal søge efter 
én direkte påvirkning af personens familiære forhold 
på vedkommendes forskningsmæssige aktiviteter el
ler resultater. Det er derimod sammenhængen mellem 
det private og det faglige, der er det centrale. I det lys 
viste læsning af Tang Kristensens familiebreve sig at 
være afklarende for forståelse af flere omstændighe
der. Både ved at afdække, hvor meget familieproble
mer fyldte i hans liv, primært i ægteskabet med Grete 
1872-1900, og særligt ved at vise hjemmets nødvendi
ge rolle i hans arbejde i marken, med det udbyggede 
postvæsen som mellemled. Det er ikke for meget sagt, 
at væsentlige sider af hans feltarbejde langtfra havde 
været så effektivt, hvis ikke Grete og de større børn 
havde sørget for stadige forsendelser af udstyr, af re
pareret tøj, bøger, korrektur og småting, som han 
manglede på turene, og som det havde været vanske
ligt at bære på. Dertil knyttede sig den tætte korre
spondance om fælles problemer, driften af jorden og 
nære, administrative forhold.

Det er tydeligt, at problemer og familiær ulykke af 
forskellig slags påvirkede Tang Kristensens humør i 
en sådan grad, at det næsten direkte kan aflæses i hans 
skriftlige fremstillinger og dispositioner. Det fremgår 
af hans arbejde med menneskeskildringer, som altid 
fik ham til at mindes sit eget livs kriser, ofte med den 
konsekvens at han havde svært ved at komme videre i 
arbejdet. Hans voldsomme udgiveraktivitet af ret me
kanisk karakter i 1890’erne fandt sted i tiåret med flere 
trængsler end ellers, hvoraf de hjemlige tegnede sig 
for en pæn del. Og da Sigyn døde i 1899 og Grete året 
efter, forskansede Tang Kristensen sig på loftet gen
nem flere år.
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Selvforskyldtforurettelse eller udnyttet af andre?

Det er vanskeligt at vurdere emnet entydigt, da der 
eksisterer flere eksempler, som kan underbygge begge 
opfattelser. Det gør det muligt at tegne et yderligere 
facetteret billede af folkloristen og forhåbentlig give 
en mere reel karakteristik af personen. Selv i Tang 
Kristensens veldokumenterede forhold til Svend 
Grundtvig er det tydeligt, at feltforskeren havde gode 
grunde til at mene, at han mest var et redskab i profes
sorens hænder, og at denne i urimelig grad udnyttede 
hans evne til at skaffe stof. Det er imidlertid forståe
ligt, at Grundtvig måtte mene, at han havde støttet og 
hjulpet Tang Kristensen, som ingen andre var blevet 
hjulpet fagligt og økonomisk. Derfor kunne den 
unge, jyske lærer med den nemme adgang til traditi
onsmaterialet dårligt være bekendt at optræde re
striktivt med lån til netop ham.

I forholdet til Feilberg er det oplagt, at Tang Kri
stensen mere ensidigt var den, der ydede den anden 
part tjenester, og Feilberg kunne primært svare med 
venlighed, særtryk og støtte i almindelighed. Det 
gjorde han også i mange år, selv om Tang Kristensen 
syntes, at de faglige lån blev for massive og ensidige,12 
og da andre uoverensstemmelser stødte til, blev for
holdet til sidst køligt. Tang Kristensen indså næppe, 
at hans årelange klager over, at et eller flere jyske ord 
manglede i hvert nye hæfte af ordbogen, måtte irrite
re Feilberg og endda kunne opfattes krakilsk. Ligele
des provokerede det den ellers langmodige Feilberg, 
at Tang Kristensen gang på gang skrev om mangler i 
hans bøger uden at præcisere, hvori de præcis bestod. 
Med et moderne udtryk kan man sige, at han mob
bede Feilberg - nok dybest set fordi han følte, at den
ne gennem årene havde anvendtfor store mængder af 
hans stof.

i2. Også andre af Feilbergs trofaste bidragydere til ordbogen 
havde samme opfattelse af hans kontinuerlige forespørgsler og 
omfattende brug af deres stof.

Begge eksempler viser, hvordan det er umuligt at 
veje de oplevede forhold op mod hinanden. Modsæt
ningerne og deres indhold lader sig udrede, men når 
sagen drejer sig om opfattelser, er det vanskeligt at 

komme længere. Hvad angår Tang Kristensens alme
ne forurettelse over sine påståede dårlige forhold, sin 
udelukkelse fra dele af det faglige selskab og mang
lende økonomiske støtte, var det efter år 1900 fagmil
jøets opfattelse, at hans harme var overdreven og ofte 
urimelig. Set i historisk perspektiv er det tillige min 
konklusion. Desuden er det et faktum, at den knar
vornhed, som omgivelserne oplevede fra Tang Kri
stensens side, tog til med årene. Og til sidst blev Tang 
Kristensens utilfredshed nærmest omdrejningspunk
tet i hans relation til pressen, som aldrig blev træt af at 
dyrke den dårlige behandling, han havde været ude 
for. Havde aviserne gravet lidt dybere, ville de have 
haft mulighed for at fortælle en anderledes positiv hi
storie om fremkomsten af et nyt vidensområde, der 
angik almindelige menneskers virkelighedsopfattel
ser.

Den melankolske kriger
Igennem bogen har jeg afdækket flere omstændighe
der i Tang Kristensens personlighed, som kalder på 
en sammenfatning, selv om faren for en for entydig 
karakteristik er til stede. Hensigten må først og frem
mest være at gøre forskeren mere forståelig som aktivt 
handlende menneske, end han fremtræder i både fag
litteraturen og i de almene præsentationer.

I forbindelse med udredningen af det tidlige felt
arbejde, Tang Kristensens store udgivervirksomhed 
og hans erindringer har jeg samtidigt også nævnt 
hans livskriser. Den påpegede forbindelse mellem sor
gen over Frederikkes og det første barns død i 1866 og 
hans begyndende feltarbejde fra julen 1867 og frem er 
ret åbenbar. Sammenhængen må dog ikke betragtes 
rent mekanisk: At det var på grund af døden og det 
dermed forbundne tungsind, at han endte med at bli
ve en stor folklorist. Tang Kristensens tilstand ansku
eliggør imidlertid baggrunden for, at han aktivt fulgte 
sin mors råd, og gør det dermed muligt at begribe det 
personlige opbrud forud for hans senere arbejde. Det 
er derfor rimeligt at dvæle ved dette moment og de 
omstændigheder fra barndommen, som ledte op til 
omlægningen af hans tilværelse.

Som vist, oplevede Tang Kristensen, at han følte 
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sig bedst tilpas ved at være i bevægelse ude på vejene 
og de øde strækninger.13 Aktiviteten var også nød
vendig i de moderne feltstudier. Dog havde hans hi
gen efter ustandselig at komme ud og samle endnu 
mere forbindelse med, at han brugte turene som et 
middel mod den tomhed, han havde som følgesvend i 
meget af livet. Tilsyneladende fik Tang Kristensen i 
1868 kæmpet sig fri af de værste virkninger af sit før
ste ægteskabs dramatiske afslutning, men han udvik
lede samtidig tilbøjelighed til at blive melankolsk. 
Feilberg iagttog dette træk fra 1880’erne, og tilstan
den blev stærkere på hans ældre dage. Omgivelserne 
bemærkede, at Tang Kristensen hyppigt kredsede om 
sig selv og om det sociale miljøs syn på hans person. 
På andre områder bekymrede han sig mindre og min
dre om omverdenen og fornærmede sine medmenne
sker uden altid at vide af det. Han kunne være medfø
lende over for dyr, som led fysisk, og kunne pleje en 
halvdød lærke i haven, samtidig med at menneskenes 
tilstand ofte blev ladet ude af betragtning. Det gjaldt 
også bekendte og familie.

13. Grønlandsfareren Knud Rasmussen ser ud til at have haft 
det nogenlunde på samme måde, jf. Kirsten Hastrup: Vinterens 
hjerte. Kbh. 2010, s. 389.

14. På 85-årsdagen sagde ETK, at hans tilværelse havde været 
et »stridens liv«, jf. slutningen af kapitel 2.
15. Opfattelsen af, at menneskets egen (historiske) handling 
er dets eksistens, bygger på den franske filosof Alexandre 
Kojéve, jf. hans: Introduction to the ReadingofHegel. Ithaca [USA] 
1980. Se omtalen af ETK’s første publiceringer i kap. 3 afsnit 
fire.
16. Jeg sigter særligt til de små, utrykte selvbiografiske blade 
refereret i kap. 3.
17. ETK brugte selv lysmetaforen, fx hvor han skrev til Bågø: 
»... bare vi selv ville lade være med at stænge sollyset ude.« 
1915/2 . C. Bågøs efterladte papirer. ETK t. Bågø 1887.01.01.

Tang Kristensens vanskelige omgang med sig selv 
og andre ødelagde ham dog ikke, selv om egenskaben 
isolerede ham noget. I sjælden grad besad Tang Kri
stensen evnen til at omforme sin smerte til arbejds
energi, hvad der gjorde ham yderligere uforsonlig og 
også til en slags kriger. Det er ikke for meget sagt, at 
Tang Kristensen det meste af sit liv førte et privat felt
tog; en strid for folkloren og historien samt en kamp 
mod skidtvigtighed og alt det i livet, som han fandt, 
var uret. Grundlæggende handlede kampen dog om 
ham selv. Neden under de konkrete emner lå en dy
bere mening, som primært drejede sig om personlig 
præstation. Som barn følte Tang Kristensen, at han 
på flere områder nærmest »var udenfor« eller befandt 
sig i en undseelig position. Derfor oplevede han, at 
han stort set altid var bagud i forhold til omgivelser
ne, og hvis noget skulle lykkes for ham, var han nødt 
til at arbejde mere for det end andre mennesker. Det 

hærdede ham, og folkloristen mente aldrig, at han 
kunne tillade sig at slappe af. En usynlig kraft skub
bede ham hele tiden videre, og han lærte ikke at tugte 
den. Denne arv fra barndommen slap han aldrig af 
med, og mange af hans senere handlinger er bundet 
til erfaringer fra disse år.

Det er åbenbart, at Tang Kristensen havde ægte 
interesse for arbejdet med det folkloristiske stof. Sam
tidig må flere af hans øvrige, faglige præstationer også 
opfattes som én lang strid for anerkendelse. Såvel i 
fagmiljøet som i offentligheden, og over for gamle el
ler for længst døde plageånder fra barndommen (sær
ligt stedfaren). I sidste ende var det nok i stræben ef
ter faglig og personlig påskønnelse, at det meste af 
hans liv blev til kamp, hvad han selv indså som æl
dre.14 Denne strid blev ført med Tang Kristensens ar
bejdsområde og hans personlige energi som nødven
dige redskaber.15 Meget af den modne mands 
bidskhed blev tillige brugt som et forsvar mod en ond 
omverden. Hyppigt følte han sig tilsyneladende som 
en fremmed i sin tilværelse.

Flere bemærkninger i Tang Kristensens private 
papirer bærer præg af, at han også selv opfattede, at 
han tidligt traf et valg, der fik vidtrækkende konse
kvenser.16 Selv om han i 1868 stod i en helt ulykkelig 
situation, var han et eller andet sted klar over, at han 
måtte vælge mørket eller lyset, og han havde øjensyn
ligt så mange ressourcer, at han kunne vælge.17 Det 
blev tydeligvis hans personlige eksistensvalg, også i 
den betydning at han kunne overføre valget på flere af 
de problemer, han senere mødte: Skal mennesket an
erkende de betingelser, der spærrer det inde i dets 
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korte liv, eller skal det fornægte dem? Det er et klas
sisk spørgsmål i vestlig litteratur, og Tang Kristensen 
var sjældent i tvivl om svaret. Trods hans viljestyrke 
var der imidlertid områder, hvor han ikke havde de 
samme forudsætninger som andre, og derfor blev 
hans valg forvaltet ud fra den ensidighedens nådega
ve, hvormed store udfordringer overvindes. Som ung 
havde han haft svært ved at forsvare sig over for om
givelserne, men havde gennem årene lært kunsten at 
værge for sig. Til sidst fik han i sine gode stunder for
nemmelsen af, at det trods alt var ham, som bestemte 
i tilværelsen.

Efter gennemgang af store dele af Tang Kristensens 
brevveksling, personlige papirer og hans skrifter er det 
min opfattelse, at hans praksis bedst kan anskues ud 
fra ovenstående perspektiv. Litteraturen har været ka
rakteriseret ved enten at undlade at beskæftige sig 
med de omtalte forhold eller ved at forklare hans 
handlinger med meget entydige begreber, inklusive, 
at han led af mindreværdsfølelse.18 Hvad selvværdsop
fattelsen angår, har karakteristikken socialt set en vis 
rigtighed. Den blev dog hele tiden blandet op med 
meget andet i Tang Kristensens liv og skal ses i sam
menhæng med, at han sammenlignede sig med nogle 
af landets bedste forskere. Temaet må tillige betragtes 
i forhold til hans lige så hyppigt udviste selvtillid og 
positive selvbillede. Selv om Tang Kristensen erhver
vede en stor viden og havde megen kundskab, var han 
på det rene med, at han ikke besad samme lærdomsni
veau som de bedste kolleger. Og hvad der måske var 
mere skæbnesvangert: Selv om han med sine udgivel
ser og artikler uundgåeligt deltog i den faglige kon
kurrence om positionering, var det for en mand uden 
universitetsgrad ikke muligt at anvende den erhverve
de prestige i karrieremæssig henseende. Lige meget 
hvor megen kundskab Tang Kristensen samlede, ville 
den aldrig kunne konverteres til egentlige goder i det 
akademiske system.191 denne situation er det frugtbart

18. Det sidstnævnte nævnes hyppigt, men det forklarer ikke 
ret meget, og det samme er tilfælde med fx J. Rockwells 
forkærlighed for freudianske psykologiske diagnoser.
19. Jf. Pierre Bourdieu: »The Specificity of the Scientific Field

Tang Kristensen omkring 80 år gammel, fotograferet i 
1920’erne af vennen C. Brieghel-Müllers søn i Vejle. Trods 
alderen var der stadig megen kraft tilbage. Blikket lader 
sig sammenligne med udtrykkene i portrættet fra kapitel 1 
og i ungdomsfotografiet i kapitel 3.
(Herning Museum).

at se flere af hans handlinger som strategiske initiativer 
til at fremme sine øvrige interesser i et miljø, hvor hans 
muligheder for ansættelse var blokerede. Disse om
stændigheder beklagede Tang Kristensen sig af og til 
over, ligesom han med en blanding af tvivl og skepsis 
så på universitetsfolkenes lette gang på jorden.

I den situation manøvrerede Tang Kristensen be
hændigt med de elementer, som han trods alt rådede 
over. Det gjaldt hans første kontakter med Svend 
Grundtvig, den private videreuddannelse i sprog, 
hans mange bevillinger og de dermed opbyggede re-

and the Social Conditions of the Progress of Reason«, Social 
Science Information 14:6,1975, s. igff. 
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lationer til embedsværket i København - som var med 
til at udløse nye muligheder - hans udlån af materiale 
til taknemmelige kolleger og hele realiseringen af 
hans udgivervirksomhed.

I disse initiativer var der meget lidt, som ikke lyk
kedes. Jeg har påpeget, at Tang Kristensens indsam
lervirksomhed og hans mange kildeudgivelser bedst 
forstås som præstationer, der alene mængdemæssigt 
ville gøre ham til førstemand på feltet. Dette var et 
tidligt ønske hos Tang Kristensen, og det er næppe 
forkert at sige, at målet gennem livet blev hans besæt
telse. På dette område gik han efter det enestående, 
hvor ingen ville være i stand til at træde op som sted
fortræder. Når andre fx spurgte efter betimeligheden 
i at samle så mange versioner af de samme teksttyper, 
var det for Tang Kristensen sjældent et emne, han 
ville værdige et sagligt svar. Sagen drejede sig om en 
form for ultimativ selvrealisering. Alt, der direkte eller 
indirekte kunne true denne sag, blev anset for nega
tivt, og Tang Kristensens uvilje mod enhver dominans 
skal anskues på denne baggrund. Lige fra starten var 
han på vagt over for Svend Grundtvig, for han øn
skede under ingen omstændigheder at blive inklude
ret i de øvrige indsamleres rækker. Samme holdning 
ses i hans frygt for, at professoren indlemmede hans 
afskrifter i sine samlinger; Tang Kristensens stof skul
le holdes separat og ikke være med til at gøre Grundt
vigs samling større.

Når Tang Kristensens arbejde fyldte stort set alt i 
tilværelsen, krævede det ikke kun en udviklet selvdi
sciplin, men også kones og børns målrettede indsats, 
og gerne den samme ildhu fra andre, som han var i 
nær forbindelse med. Det gør Tang Kristensens skel
nen mellem de mennesker, som moralsk eller på an
den måde støttede hans projekt, og alle de andre mere 
forståelig, og indsamleren erklærede ligeud, at han 
kun interesserede sig for de førstnævnte. I familiens 
øjne dyrkede han pligten som en kær lyst. Det gjaldt 
både hjemme, på feltturene og i København. »Alt går 
med slid og hårdhed«, skrev han i 1896 hjem til Grete 
og den syge datter fra et sommerfeltarbejde ved de 
smukke Silkeborgsøer.20 Han sparede aldrig sig selv,

21. DFS. (1929) Kopisaml. 104 (s. 75): ETK & Marie 
Kristensen t. Astrid TK og Charles Bardram uå.

og nogle gange kunne disciplinen være så vedholden
de, at han blev syg.

Selv om Tang Kristensen besad udpræget skaber
kraft, udviser hans handlinger og breve sjældent ret 
meget menneskeligt overskud. Han kunne godt tale 
om livskunst, selv om det i praksis næppe var noget, 
som omfattede jernmanden selv. Han var en forsker, 
som arbejdede og sjældent legede samtidig. Flere om
talte episoder i afhandlingen har afsløret, at Tang Kri
stensen kunne vise megen selvretfærdighed og senere, 
i erindringerne, tillige være stolt af den. Storsind over 
for andre lå ham fjernere. Disse træk er i sig selv ret 
uinteressante, hvis de ikke samtidig viste hen til afvik
lingen af hans livsopgave. Flere af egenskaberne bi
drog til at realisere lidt af det totale projekt, hvor ube
tydelig andelen end måtte synes. Det kunne dreje sig 
om et sparet frimærke, et gratis måltid mad eller om 
lidt ekstra tid. Tang Kristensen var altid bevidst om, at 
han i forhold til de etablerede videnskabsmænd be
fandt sig i en udsat situation. Ikke et øjeblik kunne han 
tage let på noget, som kunne gavne hans store folklore
projekt. Han tvang sig til at skabe det værk, som han 
var i gang med, selv om han undervejs blev mere og 
mere indædt og til sidst nærmest arbejdede mekanisk.

Tang Kristensens sindsstemning havde altid været 
svingende, og på hans ældre dage kunne humøret æn
dre sig så hurtigt, at han nærmest fra den ene dag til 
den anden kunne opleve de samme forhold helt for
skelligt. Han kunne være bitter over manglende lyk
ønskninger på en almindelig fødselsdag, samtidig 
med at huset havde været fyldt med gratulanter. Og 
Tang Kristensen kunne give udtryk for ensomhed og 
afsondrethed fra andre mennesker, samtidig med at 
han på én af sine gode dage kunne slutte et brev til 
den voksne datter, Astrid, med ordene: »Vi har frem
mede snart hver anden aften og de øvrige aftener går 
vi i by.« Formuleringen bærer præg af Tang Kristen
sens temporære sproglige overdrivelser, men hans 
kone, Marie, bevidnede dog i samme forsendelse, at 
der »i vinter ... har været mange fremmede«, hvad 
også bekræftes af anden korrespondance.21

20.1929/153. ETK til hjemmet 1896.06.28. 
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Da det faglige arbejde var omdrejningspunktet for 
Tang Kristensens personlige befrielsesproces, er det 
indlysende, at selv små fortrædeligheder, som ville få 
andre til at trække på smilebåndet, hos ham udløste 
misbilligelse. Af og til var Tang Kristensen selv op
mærksom på sin reaktionsmåde, som da han til ek
sempel i 1913 skrev til Grüner-Nielsen, at »den mind
ste modgang kan sætte mig i oprør.«22 Han forsonede 
sig aldrig med, hvad han anså for personlige krænkel
ser, som Berggreens og O. Nielsens gamle kritik, end
sige regeringens nej til yderligere trykningstilskud, og 
deres handlinger udviklede gennem årene en vedva
rende vrede hos Tang Kristensen. Efterhånden var 
han hele tiden på vagt og kom nemt til at være insinu
erende over for kolleger, hvis han mente at iagttage 
noget mistænkeligt. Det gjaldt også over for Olrik, 
som reelt var ankermanden bag det officielle Dan
marks tidlige påskønnelse af hans indsats.

I en af sine upublicerede biografiske skitser fra 
1884 skrev Tang Kristensen blandt andet: »Jeg er et 
stort stykke af en særling, bryder mig ikke meget om 
folks domme og går altid lige til, samt siger rent ud af 
posen, hvad jeg mener. Med tiden har jeg dog lært 
mig nødvendigheden af undertiden at lempe mig og 
tie, om end det brænder i mig.«23 Udtrykket »bræn
der« var karakteristisk. Udenforstående ville måske 
spørge, hvorfor Tang Kristensen blev ved med at op
søge gøremål og konfrontationer, som erfaringsmæs
sigt var anstrengende eller forvoldte ham smerte af 
forskellig art. Kunne han ikke bare holde inde og 
gøre noget andet, særligt efter at han var kommet på 
finansloven? Men så enkelt var det ikke. Øjensynligt 
eksisterede noget af det positive i Tang Kristensens 
indsamling netop i, at han holdt ud.

Folkloristen havde i sin ungdom kastet sig ud i et 
kæmpemæssigt og strabadserende arbejde. Han hav
de lært, at meningen kun virkelig kunne opleves gen
nem de prøvelser, der var forbundet med indsatsen, 
selv om forholdet i andres øjne kunne virke mærkvær
digt. Tang Kristensen nærmest ville opleve sig som 
såret eller som martyr. Mistede han smerten, ville han 

ud fra måden, hvorpå han havde organiseret sin tilvæ
relse, tillige miste en del af sit projekt, og dermed sit 
særlige liv. Man kan sige, at begge dele hørte med til 
Tang Kristensens livsverden, forstået som den spe
cielle betydningssammenhæng, han etablerede i sin 
tilværelse. Efter Tang Kristensens begreber skulle 
mennesket tage en opgave på sig og føre den igen
nem.24 Om nogen havde han gennem årene bøjet 
ungdommens udfordring ind under sin vilje, og lige 
meget hvad han sagde til aviserne om sine fortræde
ligheder, tror jeg, at tilfredsheden med resultaterne 
overskyggede afsavnene.

I et berømt og berygtet udsagn tre uger før sin 
død i 1929 gennemspillede Tang Kristensen for sidste 
gang flere af de påpegede træk. Hans Ellekilde fra 
Dansk Folkemindesamling havde skrevet et af sine 
servile breve til den gamle folklorist, som sluttede sit 
svar på følgende måde:

Min kone har kigget lidt i Deres brev, og hun siger, at 
der står noget om »sande venner«. Dem har jeg så godt 
som ingen af, i alt fald ikke i København. Professor 
H.V. Rasmussen og hans søn Harald var mine sande 
venner, men de er for længst døde. H.F. Feilberg var 
ikke min sande ven, skønt jeg en tid troede det. Jeg var 
kun et redskab for ham. Heller ikke Axel Olrik var min 
sande ven, skønt jeg en lang tid troede det om ham, 
men jeg blev smertelig skuffet, da jeg overgav manu
skriptet til mine Folkegaader i hans hånd og 14 dage efter 
fik det hele ulæst tilbage og uden mindste løfte om 
hjælp. Sandt venskab imod mig ytrer sig særligt i, at 
man gør en del for at hjælpe mig med at få det, jeg har 
samlet, udgivet og trykt, men i den henseende har 
Dansk Folkemindesamling slet intet gjort.

Jeg er nu helt udmattet og kan ikke skrive mere. Men 
jeg tror, at De helst misforstår mig og mine opgaver. 
Venlig hilsen25

Hans Ellekilde og Folkemindesamlingen blev igen 
vist til rette. Det blev endvidere understreget, at de to 
store, afdøde folklorister langtfra havde været hans 
sande venner. For venskab blev tolket ud fra, om folk 
havde svigtet ham eller hjulpet ham i udgivelsesarbej

22.1929/152 I. ETK t. Grüner-Nielsen 1913.03.09-10.
23.1929/142 Selvbiografier, »1884b«, s. 6.
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24. Jf. tidligere omtale i begyndelsen af kap. 5.
25. 1929/152 Ib. ETK t. Ellekilde 1929.03.18. Svar på 
Ellekildes brev af 1929.03.06 i 1929/143.
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det. Den 86-årige Tang Kristensen var svækket, men 
krigeren havde fortsat vilje til at fornægte dem, som 
han mente, ikke fuldt og helt havde været med ham 
på marchen. Tilbage stod han selv, ensom og nedtyn- 

get, men projektet var manøvreret i hus. Fremmede, 
der læste brevet, ville måske have ondt af den forbit
rede olding. Det er der næppe grund til.
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Studiet af folkelige kulturer under historisk forandring

Tang Kristensens indsats er af væsentlig betydning 
for forståelsen af dansk og nordisk folkloristik og fol
kelivsforskning (etnologi). Men han var kun et lille 
led i den store internationale bevægelse, som med 
baggrund i europæisk romantik fra sidste del af 
1700-tallet udfoldede en kulturopfattelse, som inklu
derede samfundets anonyme mennesker i offentlighe
dens interessesfære. Da 1800-tallets lærde drog ud for 
at samle ældre minder, fandt de for dem ukendt stof, 
og de var ud fra tidens ideer sjældent i tvivl om, at det 
drejede sig om ofte meget gamle viser, eventyr mv. 
Materialet blev tolket som udtryk for en national ånd, 
der i forhistorisk tid eller i middelalderen havde stået 
i fuldt flor, og som nu kun lod sig registrere som en 
slags fossiler hos den traditionsbundne landbefolk
ning. Fra sidste del af 1800-tallet, og særligt i det føl
gende århundrede, blev denne opfattelse i stadig hø
jere grad draget i tvivl. På det punkt deler den 
tidligere folkloristik skæbne med megen anden ældre 
forskning.

Et grundlæggende og flersidet spørgsmål kalder 
dog stadig på at blive besvaret. Hvis romantikkens 
forskere ikke fandt, hvad de troede, at de fandt, hvad 
var det da, de bragte med sig hjem - og ikke mindst: 
Hvad kan vi i videre perspektiv bruge det til i nuti
dens forskning? Det vil sige det materiale, som i dag 
fylder traditionsarkiverne, og som overalt i Kontinen
taleuropa blev lagt til grund for den nye filologisk-et- 
nografiske disciplin, folkloristik og delvis etnologi. 
Svarene er langtfra ligetil, og et forsøg på at gøre rede 
for spørgsmålet må hvile på den viden, som er opbyg
get gennem andre historiske undersøgelser, som har 
interesseret sig for den almindelige befolknings hver
dag og dens åndelige forestillinger. Lader beskrivel
serne af forholdene sig overhovedet sammenligne, og 
kan samme omstændigheder identificeres? I det føl
gende skal jeg gennem udvalgte eksempler præsente
re kerneområderne i denne forskning og evaluere 

nogle af dens resultater i forhold til den ældre folklo- 
ristiks behandling af samme forhold. For orienterin
gens skyld må redegørelsen inddrage mangeartede 
omstændigheder samtidig med at fokus holdes for 
øje.

Det gamle samfund o g interessenfor de ellers 
upåagtede mennesker

Den almene franske betegnelse, l’anden regime, som på 
dansk bedst kan kaldes for »den gamle orden«, refe
rerer til livsvilkårene i det førindustrielle Europa, og 
specielt til landområderne, som i mindre byprægede 
regioner kunne rumme op til 90 procent af befolknin
gen.1 Fx boede op mod 80 % af populationen i Dan
mark kort før 1800 på landet, og først i mellemkrigs
årene levede flere mennesker i byer end i 
landdistrikterne. Sprogligt refererer det gamle sam
fund eller den gamle orden til forholdene før den 
franske revolution 1789, selv om et kulturelt skel bed
re kan sættes ved midten af 1800-tallet, før de større 
moderniseringer satte ind i det nordlige Europa. I 
forhold til den politiske historie og den moderne in
dustrialisme er studiefeltet stadig kun udforsket i be
grænset omfang. Det gamle samfund viser i sit væsen 
tilbage til tilstanden før den moderne tid og til de 
mere jævne befolkningsgruppers erhverv, boformer 
og familieforhold. Samtidig bærer udtrykket dog en 
problematisk immobilitet i sig. Baggrunden for, at 
man med fordel har kunnet operere med begrebet, er, 
at forandringerne i agrarteknologi og landsbyorgani
sation de fleste steder er blevet betragtet som ret sta
bile over længere perioder. I forhold til innovationer
ne i de større byer kan dette have sin rigtighed, uanset 
nyere forsknings påvisning af, at der hele tiden skete i. 

i. For et klassisk oversigtsværk se Jerome Blum: The End of the 
Old Ol der in Rural Europe. Princeton 1978, spc. del 1.
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ændringer på landet, omend i mindre skala. Det tradi
tionsdominerede og kun langsomt foranderlige land
bosamfund har imidlertid sat sit præg på megen 
forskningsformidling, og selv om forstandige histori
kere, folkelivsforskere og folklorister udmærket har 
vidst, at der skete ændringer i det landlige liv og i dets 
mundtlige traditioner, fandt denne indsigt ikke altid 
vej til de trykte fremstillinger.

I den hjemlige forskning har studiet af det gamle 
samfund siden stavnsbåndsjubilæet 1888 primært væ
ret præget af den såkaldte landbohistorie, som delvist 
blev skabt som et modstykke til statshistoriens positi
on.2 Denne rurale historietradition har været karakte
riseret af stor interesse for at udforske bondestandens 
politiske frigørelse, rets- og godsforhold, dyrknings
former, produktion og i et vist omfang dens kon
sumption. De landbointeresserede historikere har 
hyppigt inddraget fag som geografi og økonomi i de
res forskning, men i mindre grad kulturdisciplinerne.

2. Dette 100-års-jubilæum var anledning til udgivelse af flere 
afhandlinger med nye informationer om historiske landbofor
hold, som kom til at danne starten på en forskningsspecialise
ring, som stadig eksisterer, og som ikke har paralleller i ret 
mange andre lande. Fejringen skal også ses i forbindelse med, 
at Danmark i 1888 overvejende var et landbrugsland.
3. Se bidragene fra 1973 i litteraturforskeren C.W.E. Bigsby 
(red.): Approaches to Popular Culture. London 1976; heri også Peter 
Burkes »Oblique Approaches to the History of Popular 
Culture.«

4. En tidlig markør var E.P. Thompsons The Making of the 
English Working Class fra 1963. Se endv. Robert Muchembled: 
Culturepopulaire et culture des elites dans la France m oderne (XVe-XVIIIe 
siécles). Essai. Paris 1978 (engelsk udg. 1985) og Peter Burke: 
Popular Culture in Early Modern Europe. New York & London 1978.
5. For antropologisk inspiration se Keith Thomas: »The 
Relevance of Social Anthropology to the Historical Study of 
English Witchcraft.« I: Mary Douglas (red.): Witchcraft 
Confessions & Accusations. London 1970; Alan Macfarlane: 
Witchcraft inTudor and Stuart England. London 1971; E.P. Thomp
son: »Folklore, Anthropology and Social History«, Indian 
Historical Review, 1/1976 og Hans Medick: »‘Missionare im 
Ruderboot’? «, Geschichte und Gesellschaft. 10,1984.
6. De europæiske etnologer havde traditionelt også arbejdet 
med kulturstudier i langtidsperspektiv, men også de blev efter 
1970 stadig mindre historisk orienterede. At historiefaget 
»kom til at fylde så meget« i de nye folkekulturstudier skyldes 
også, at dette fag internationalt har et langt større volumen 
end etnologi og folkloristik.

Først fra 1970’erne skete der internationalt en 
tilnærmelse af interesser mellem historikere og det 
forskningsfelt, som traditionelt havde været vareta
get af folklorister og etnologer. Baggrunden var lagt 
gennem den britiske historiker E.P. Thompsons ar
bejde med udformningen af en »history from below«, 
og perspektivet blev senere sammenføjet med en ny 
fransk og engelsk historikerinteresse for sociokultu
relt studier, der tangerede den viden, som særligt 
den ældre folkloristik havde indsamlet. I begyndel
sen af 1970’erne samledes repræsentanter fra flere 
fag for at udforske populær massekultur, hovedsa
gelig på grund af interessen for dens kollektive ud
tryk og karakter af social modstand.3 I 1978 udkom 
Robert Muchembleds Culture populaire et culture des elites 

dans la France moderne (XVe-XVIIIe siécles) og Peter Bur
kes Popular Culture in Early Modem Europe, som virkelig 
markerede en ny forskergenerations optagethed af de 
brede lags åndelige liv i historien og måske særligt 
en folkelig modkultur, væsentlig anderledes end eli
tens kultur.4 De lidt ældre franske dnM/cj-forskcrcs 
regionale undersøgelser havde længe været beun
drede, og økonomiske historikere havde nærmet sig 
en del af arbejdsområdet gennem studier af tidligere 
befolkningsgruppers levestandarder. Men på få år 
blev det nu de mere kulturspecifikke perspektiver, der 
anlagdes på menneskenes dagligliv. Inspiration blev 
dog ikke hentet i folkloristik eller kontinental kultur
historie, men i noget så eksotisk som antropologiske 
undersøgelser af blandt andet afrikansk hekseri.5

Det var karakteristisk, at det mest var historikere, 
der blev optaget af det næsten glemte forskningsom
råde, og Peter Burkes folkekulturbog blev i de følgen
de år flagskibet i de stadigt mere etnografisk prægede 
studier i tidlig moderne tid, altså kulturstudier med et 
dybere tidsperspektiv end det, de fleste af samtidens 
folklorister arbejdede med.6 Burke byggede i høj 
grad på trykte folklorefremstillinger fra mange lande, 
og han gjorde det på samme tidspunkt, som det fag
lige sporskifte i folkloristikken var i fuld gang (jf. ka
pitel 2). Selv om Popular Culture vakte stor tværfaglig 
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opsigt, blev den køligere modtaget inden for faget 
folkloristik, hvor man nemt kunne påpege regionale 
ufuldstændigheder og demonstrere, at forfatteren 
ofte var for udifferentieret i sine karakteristikker. De 
fleste folklorister fandt omkring 1980 folkekulturbe
grebet gammeldags eller blot uinteressant, og særligt 
midteuropæiske forskere mente, at begrebet havde 
romantiske associationer, som især i det tyske sprog
område gav uheldige associationer.7 Kun få folklori
ster tog notits af den nye historikerinteresse for deres 
emne og det ældre folklorestof og de yngre forskere 
prioriterede selv nutidsstudierne, hvor de både kunne 
studere fortæller- eller sangerpersonlighedens ud
tryksformer og den sammenhæng, som deres reper
toirer indgik i.8 Derfor kom folkloristerne og folke
kulturhistorikerne i de følgende år til at bevæge sig ad 
forskellige spor.

7. Ved Kung. Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkulturs jubilæumsseminar i 2007 viste indlæggene, at 
begrebet folkekultur fortsat er vanskeligt at operere med, jf. 
Maj Reinhammar (red.): Folkkulturifokus. Kung. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur. Uppsala. 2009. For de 
tysksprogede indvendinger, se fx Wolfgang Briikner: 
»Popular Culture: Konstrukt, Interpretament, Realität«, 
Ethnologa Europaea, 14.1,1984; Konrad Köstlin: »Die Wieder
kehr der Volkskultur«, Ethnologia Europaea, 14:1,1984.
8. Her tænker jeg først og fremmest på europæisk folklori
stik med dens baggrund i historisk romantik. Performanceper- 
spektivet stammer fra amerikansk lingvistik og folklore.
9. For en oversigt, se Henrik Horstbøll: Menigmands medie. 
Kbh. 1999, kap. 2 og 3. Jf. også Tessa Watt: Cheap Print and 
Popular Piety 1550-1640. Cambridge 1991.

Den nye interesse efter 1980 for historisk folkekul
tur skete inden for, hvad man i dag vil kalde for ny 
kulturhistorie og historiske mikroundersøgelser. Der 
blev både arbejdet med dissekering af næsten uudnyt
tede inkvisitionsarkiver, hvor de tiltaltes udsagn om 
dagligliv og trosopfattelse blev genstand for analyse, 
og fx med tidlig, folkelig brug af billigbøger (specielt 
1600- og 1700-tallets »folkeboger«), skillingstryk og 
træsnit i en massekommunikation med baggrund i 
udbredelsen af den moderne trykpresse.9 En mere 
lokalsociologisk form for studier fokuserede på re
konstruktion af landsbyfolks indbyrdes relationer 
gennem fletning af forskellige typer af kilder på per-

Førsteudgaven af historikeren Peter Burkes Popular Culture 
in Early Modern Europe (1978), som i dag er en klassiker. I 
begyndelsen opfattede mange af hans kolleger bogens 
emne som marginalt, og yngre folklorister undrede sig 
over forfatterens begrebsbrug og hans lange historiske 
perspektiv i en tid, hvor de selv blev mere samtidsoriente
rede. Tværfagligt blev bogen imidlertid en igangsætter af 
ny forskning, som gennem årene har nuanceret flere af 
dens ræsonnementer. Hovedargumenterne i Popular Culture 
er dog fortsat aktuelle: Afhandlingen påpeger, hvor 
væsentligt et fænomen folkelige kulturer er for forståelsen 
af det almindelige liv i det gamle samfund, som fortsat 
kun er sparsomt beskrevet. Og bogen viser, at kulturen 
selv har en historie - og dermed af sine udforskere fordrer 
kendskab til historisk kulturanalyse. På forsiden ses 
optræden på Markuspladsen i Venedig omkring 1600. 
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sonniveau. Idealet var at komme så »tæt på hverda
gen«, som det var muligt, og flere af studierne havde 
karakter af nutidige, antropologiske undersøgelser 
blandt landsbyboere, men foretaget gennem minutiøs 
arbejdsmetodik med kilder fra 1600- eller 1700-tallet. 
Franskmanden Emmanuel Le Roy Ladurie havde 
med sin Montaillou fra 1975 lagt for, og genren blev sta
dig udbygget. Flere studier udviklede sig til egentlige 
historiske helhedsanalyser i klassisk antropologstil, 
hvad tyskeren Hans Medicks præsentation af den syd
tyske by, Laichingen, er et fornemt eksempel på.10 11

10. Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Kbh. 1986 (fransk 
udg. 1975) og Hans Medick: Weben und Überleben in Laichingen 
1650-igoo. Göttingen 1996.
11. Denne kompilering af »træk« kendetegner fx Hugo 
Matthiessen, der var en historisk ekvilibrist med et talentfuldt 
kulturelt blik, men som nok nåede grænsen for, hvad hans 
kalejdoskopiske kildearbejde kunne bære.

12. Peter Burke: »Introduction to the Revised Reprint.« I 
samme: Popular Culture in Early Modern Europe. Aidershot 1994; 
Samme: »Popular Culture«, Encyclopedia of European Social 
History. 5, 2001. For en generel oversigt med (positivt) kritiske 
artikler, se Tim Harris (red.): Popular Culture in England, c. 
1500-1850. London 1995.
13. Ang. konflikt, se fx David Sabean: »Young Bees in an

Kritik af den historiskefolkekulturbølge

Den nye kulturelle historie viste, at små, fortidige lo
kaliteter og landsbyfolks normverden lod sig under
søge etnografisk. Her tænker jeg ikke så meget på 
brugen af antropologiske begreber i tolkning af histo
risk stof som på, at det blev muligt at betragte almin
delige, og ofte sjældent skrivende mennesker som 
både individer og som sociale og kulturelle gruppe
ringer; altså at se dem som distinkte skikkelser og i 
forhold til andre mennesker i deres daglige omgivel
ser. Dette var en landvinding i forhold til den afhæn
gighed af ofte tilfældigt overleverede »træk«, som 
karakteriserede den ældre kulturhistorie, og perspek
tivet tilgodeså det krav om social kontekst, som man
ge forskere savnede i klassisk folkloristik.11 Efter en 
del års forløb er det dog let at iagttage problemer i en 
del af disse undersøgelser.

Først og fremmest har selve begrebet folkekultur
- som kun dårligt dækker det engelske popular culture
- affødt mange kritiske spørgsmål, også fordi der altid 
vil stå strid om, hvad folk og kultur er eller var. Ofte 
har forskerne været nødt til at definere begrebet nega
tivt, det vil sige i modsætning til, hvad man kalder for 
kanoniseret kultur. 11994 påpegede Peter Burke selv, 

at førsteudgaven af hans Popular Culture indeholdt flere 
begrebsmæssige dilemmaer, som var blevet tydelig- 
gjort i de mellemliggende år. Dikotomien, for ikke at 
sige niveaudelingen, mellem folkekultur og elitekul
tur, tjente nok et pædagogisk formål, men den var 
samtidig en forenklet model, som vanskeligt var i 
stand til at tage højde for den gensidige påvirkning 
mellem de forskellige befolkningskategorier. Des
uden dækkede den diffuse betegnelse elite over for
skellige former for politisk pres, udøvet af institutio
ner som stat og kirke. Selve begrebet folkekultur var 
måske endnu mere problematisk, idet det ledte tan
kerne hen mod en homogenitet blandt bønder og ru
rale arbejdere, som sjældent eksisterede. Europas for
skellige landbrugsregioner udviste uendeligt mange 
formtræk, og det ville i hvert fald være rigtigere at tale 
om folkekulturer i flertal.12 Selv på en i europæisk 
sammenhæng beskeden halvø som Jylland fandt Tang 
Kristensen som nævnt så store forskelle, at han anså 
Feilbergs Dansk bondeliv for ikke at være tilstrækkelig 
»alsidig« (jf. kapitel 8). Endelig viste det sig, at folk i 
højst forskelligt omfang tog del i blandt andet folke
kulturens års- og livsbestemte festligheder og ofte ud 
fra lokal position eller køn og måske særligt på bag
grund af erhverv og alder. Sådanne indsigter ledte vi
dere til mere teoretiske overvejelser om kulturel kom
pleksitet med paralleller i megen aktuel debat i 
kulturfagene.

I 1970’ernes radikale universitetsmiljøer blev be
grebet folkekultur nogle gange forbundet med et for
svar for tidligere tiders undertrykte klasser og hyppigt 
med en idyllisering af en »oprindelig« tilværelse i 
landlige omgivelser. Synspunkterne er senere tilbage
vist gennem undersøgelser af, hvordan fx 1700-tals 
landsbyer kunne indeholde store indre forskelle og 
være fulde af konflikter - og for øvrigt af massiv »fol
kelig« konservatisme.13 Som delvis reaktion på den
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OJfbilbitiitg Iw mm fccrz at eoer til (Tamme giør be bovne SW.
Eksempel på masseproduceret folkekultur fra 1700-tallet i form af et enkeltbladstryk, fx til opklæbning på den indvendige 
side af et kistelåg. Disse træsnit er eksempler på vekselvirkningen mellem land og by. Billederne var eftertragtede i en tid, 
hvor folk på landet ikke havde megen adgang til visuelle medier ud over kirkens udsmykning og kongens billede på 
mønterne. Fabrikationen skete overalt i Europas byer, og folk købte stikkene af kolportører eller ved markeds- og 
bybesøg. Motiverne kunne være afbildninger fra Bibelen, fyrstelige personer, fabeldyr, verden »på vrangen«, livshjulet, 
kønsstereotyper og træk fra dagliglivet. Nogle kistebilleder kan i dag være vanskelige at forstå, fordi folkelig normverden 
også ændrer sig. På stikket ses, hvordan søer (grise) gør den sovende tjenestepige til skamme - som en doven so - ved at 
udføre hendes arbejde. Motivet kendes tilbage fra middelalderen. Træsnittene har cirkuleret i store mængder og var 
aldrig betragtet som kunst; først i 1900-tallet blev de samlerobjekter for det urbane borgerskab. Relativt få er bevaret, og 
systematisk fabrikation ophørte i slutningen af 1800-tallet.

ældre, skønmalende folklore var der i en del af den 
nye /mw/Tforskning tendens til at idealisere fortidi
ge, rurale bander og anden kriminel virksomhed som 
udtryk for folkelige protestformer. Englænderen Eric 
Hobsbawms Primitive Rebels og Captain Swing blev efter
lignet i flere lande, og kvægtyverier kunne om fornø-

Empty Hive.« I: Hans Medick & David Sabean (red.): Interest 
andEmotion. Cambridge 1984; P. O. Christiansen: »Culture and 
Contrasts in a Northern European Village«, Journal of Social 
History, 2/1995.

dent tolkes som undertrykte landarbejderes hævn for 
urimelige livsvilkår.14

14. Eric Hobsbawm: Primitive Rebels. Manchester 1971; Eric 
Hobsbawm & George Rudé: Captain Swing. London 1970. I en 
del af peasant- forskningen fandtes en understrøm af idealisering 
af fortrykte småbønder, se fx indledningen til Teodor Shanins 
indflydelsesrige reader, Peasants and Peasant Societies fra 1971.

Der er næppe tvivl om, at hele den historiske fol
kekulturinteresse og dens udløbere oprindeligt var 
udtryk for en bølge i tiden, som det ofte er tilfældet 
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med forskning, der opdager nye nicher. Flere af 
1970’ernes og 1980’ernes studier kunne være prægede 
af ensidige opfattelser, af begrebsmæssig fragmente
ring og metodisk af funktionalistiske perspektiver 
gennem anvendelse af ældre, antropologiske arbejds
måder. Alligevel må man konstatere, at disse undersø
gelser gav læserne indsigt i ofte ukendte livsforhold 
og aktiviteter, husholdsøkonomi, tro og tænkemåder 
blandt store befolkningsgrupper i historien; menne
sker, som stadigvæk er sparsomt beskrevet i de alme
ne fremstillinger.15

15. Jf. fx Bob Scribners oversigt: »Historical Anthropology of 
Early Modern Europe.« I: R. Po-Chia Hsia & R.W. Scribner 
(red.): Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe. 
Wiesbaden 1997. For et nyere dansk eksempel, se Peter 
Henningsen & Ulrik Langens Hundemordet i Vimmelskaftet - og 
andrefortallingerfraiyoo-tallets København. Kbh. 2010, som giver et 
tæt dagliglivsbillede af det almindelige byliv, som det nærmest 
er umuligt at læse om i større historiske fremstillinger af 
danskernes tilværelse.
16. Jf. også Dan Ben-Amos: »Toward a Definition of Folklore 
in Context«, AmericanJournal ofFolklore, 84:1,1971, s. ßf.
17. I Rosemary Lévy Zumwalts historiografisk grundlæg
gende bog, American Folklore Scholarship fra 1988, er der fx ikke ét 
sted en reference til Herder.

18. Jf. tillige diskussionen i Alan Dundes: Nationalistic Inferi
ority, Complexes and the Fabrication of Fakelore«, Journal of 
Folklore Research, 22:1,1985, s. 12.

Klassisk folklore og traditionsarkiverne

Det er næppe muligt at tegne et retvisende billede af 
folkloristikkens og folkelivsforskningens separate bi
drag til, hvad vi i dag vil kalde for den ældre folkekul
tur. Grunden er, dels at fagområdet har været splittet 
mellem flere discipliner,16 dels at det i nogle lande 
mest har været praktiseret ved kulturhistoriske muse
er eller gennem lærde selskaber. Selvbevidste, impe
riale lande som England, Nederlandene og delvist 
Frankrig har ofte uddannelsesmæssigt prioriteret en 
tidligere, kolonialt præget antropologi på bekostning 
af hjemlig folkloristik og etnologi. Forskellene er iøj
nefaldende, hvis man fx sammenligner Kontinental
europas ældre folkemindeforskning med folkloristik
kens udvikling i England, og flyttes blikket til 
Amerika, bliver forskellene endnu større.17 Det er mit 
indtryk, at drejer sagen sig om historisk folkekultur, 
er det næppe den seneste generations folkloristiske 

arbejder, men derimod indholdet af Europas traditi
onsarkiver, der primært påkalder sig opmærksomhed.

Disse arkivers materiale og dettes indsamlings
form er præget af både de tidlige pionerer og senere af 
de store indsamleres personlige præferencer. Det gør, 
at brugen af samlingerne får en anderledes karakter 
end arbejdet på de store, historiske arkiver, der oprin
deligt er opbygget som depoter for øvrighedsforvalt
ningen. Derfor er det mange gange lige så relevant at 
studere indsamlerne og deres indsats, som det stof de 
kom hjem med; samt at supplere med materiale uden 
for traditionsarkiverne selv. Som tidligere nævnt er 
forskningen kun langsomt ved at betragte det ældre 
materiale under denne vinkel.

Den britiske historiker, Alexandra Walsham, har 
for nylig vist, hvordan der i indsamlingen under 
blandt andet det britiske Folklore Society i sidste del 
af 1800-tallet eksisterede et skisma mellem indsamler
nes nostalgiske beklagelse over de gamle traditioners 
forsvinden og stoltheden over samtidens intellektuel
le udvikling, hvor de samtidig tog afstand fra befolk
ningens tidligere vulgære skikke og overtro.18 Denne 
modstand mod trosforestillinger, som ikke var blevet 
udryddet af reformationen, havde rod langt tilbage 
og var i England udbredt i især uddannede protestan
tiske kredse på landet. Walsham mener således, at den 
klassiske folkloristik aldrig frigjorde sig fra modsæt
ningsforholdet mellem antikvarisk nysgerrighed og 
de intellektuelles egen kritik af den »hedenskab«, 
som de indsamlede. Dette forhold kan i forskelligt 
omfang iagttages i andre lande og varede ved et godt 
stykke ind i 1900-tallet. Det er endvidere oplagt, at 
denne tvetydige holdning næppe har kunnet undgå 
at sætte sig spor i måden, hvorpå folklorestoffet blev 
udvalgt og registreret. Det er blandt andet blevet 
godtgjort i undersøgelser i de baltiske lande: Tidlige
re præsters skriftlige beklagelser over befolkningens i 
deres øjne gammeldags og forkerte tro har afdækket 
eksistensen af en folklore, som fx både omfattede lo
kale forsamlingstraditioner og brug af trykt materiale
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Såkaldte growers digtet af 
bondekonen Johanne Kirstine 
Pedersdatter (omtalt i kap. 7; 
lokalitet nr. 5) over et dødt 
barn fra Over Feldborg 1885 
og dekoreret af Johannes 
voksne søn, Peter. Mor og søn 
fik gennem denne billedfæ- 
stede lejlighedsdigtning lidt 
ekstra indkomst ved salg, og 
folk hængte ofte de dekore
rede vers op i stuen. Johannes 
egen poesi var en privat 
udløber af den nye gudelige 
bevægelse, Indre Mission, og 
selv om hun både kunne 
forfatte kristelige vers og 
synge gamle folkeviser, var det 
alene de sidstnævnte, som 
Tang Kristensen i 1800-tallet 
fandt det værd at skrive ned. 
Folkloristerne i Europa 
studerede bevidst kun 
udvalgte dele af den folkelige 
kultur, som de færdedes i. 
(Kalligrafi i privat eje).

inden for fortælletradition og folketro, som sjældent 
blev optegnet af folkloristerne, fordi fænomenerne i 
1800-tallet ikke blev betragtet som værdifuldt relikt
stof. Dermed har traditionerne heller ikke sat sig spor 
i folklorearkiverne.19

ig. Alexandra Walsham: »Recording Superstition in Early 
Modern Britain«, Past and Present, 2008, (Supplement 3), s. 
17gff; Jürgen Beyer: »Are Folklorists Studying the Tales of the Folk?«, Folklore, 122:1, 2011.

Argumenterne uddyber nogle af de indvendinger, 
som blev fremført under den folkloristiske ideologi
kritik i 1970’erne og dens udløbere; en kritik som kom 
til at sætte spørgsmålstegn ved, om traditionsarkiver
ne i virkeligheden havde udspillet deres rolle som ba
ser for moderne forskning. Denne tvivl blev ydermere 
næret af klassiske, kildekritiske studier, som viste, at 
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fx historiske sagn kun havde et begrænset historisk 
sandhedsindhold, om overhovedet noget.20 I ideolo
gidebatten påpegede etnologen Jonas Frykman, ud 
fra sit kendskab til Folklivsarkivet i Lund, hvordan 
forskeren og arkivforvalteren altid er præget af det ek
sisterende vidensideal, og at ethvert nyt arkivsystem i 
sin opbygning vil afspejle den forskning, som det er 
skabt ud fra. Det kan gøre materialet og dets brug 
mindre relevant i forhold til en senere tids spørgsmål, 
og selve ordningssystemerne inviterer mere til at fort
sætte i samme spor end til at gå nye veje. Vigtigst var 
måske hans iagttagelser af, hvad folkloreoptegnelser
ne stort set ikke berettede om. Det vil sige sociale re
lationer som forholdet til ægtefællen, børnene, patro
nen eller naboerne i almindelighed. I forlængelse 
heraf har den svenske etnolog Agneta Lilja, argumen
teret for, at arkivarer ved folkelivsarkivet i Uppsala i 
mellemkrigstiden repræsenterede en borgerlig repres
sion over for meddelerne og gennem deres strikte 
spørgelister nærmest konstruerede en almuevirkelig
hed, som aldrig havde eksisteret. På baggrund af sit 
arbejde på folkelivsarkivet i Göteborg har historike
ren Fredrik Skott dog vist, at den borgerlige indfly
delse på opbygningen af samlingen dér ikke resulte
rede i en ideologisk skævvridning i den udstrækning, 
som Lilja hævdede for Uppsalas vedkommende. Han 
finder, at socialdemokraterne i stort omfang var posi
tivt indstillede over for folkloreindsamlingen, i hvert 
fald på den mere radikale svenske vestkyst.21 I Dan
mark kan man konstatere, at både Højre og Venstre i 
1800-tallet fx støttede Tang Kristensens indsamling, 
og langt senere at Folkemindesamlingens personale 
voksede markant under den socialdemokratiske rege
ring i 1960’erne.22 Det er oplagt, at det primært var 

20. Jf. Henrik Stevnsborg: »- af usikkert kan ikke komme 
sikkert«, Fortid og Nutid, 3/1982. Dette resultat anfægter ikke de 
historiske sagns værdi som kulturelle udtryk.
21. Jonas Frykman: »Ideologikritik av arkivsystemen«, Norveg,
22,1979, s. 235fr.; Agneta Lilja: Föreställningen om den ideala 
uppteckningen. Uppsala 1996, s. i8gff; Fredrik Skott: Folkets 
minnen. Göteborg 2008.
22. Grundlæggeren af den socialistiske arbejderbevægelse i 
Danmark, Louis Pio (1841-94), havde for øvrigt selv syslet med 
folkeminder.

23. Min udredning bygger på egne undersøgelser af danske 
forhold og på læsning af europæiske studier. Mig bekendt 
eksisterer ingen, mere systematiske undersøgelser. Litteraturen 
er omfangsrig.

samtidens borgerlige lag af mennesker, der samlede 
og desuden opbyggede arkiverne, omend det næppe 
er ensbetydende med, at indholdet kun refererer til 
dem selv. Billedet er mere sammensat.

Diskussion

Det er uden for al tvivl, at en del af kritikken af det 
ældre, indsamlede folkloremateriale var berettiget. 
Ud fra et forskningssynspunkt har alt arkivstof ska
vanker, og historikere har altid selv kæmpet med pro
blemer i det statslige og regionale forvaltningsmate
riale med hensyn til dets ensidighed i afspejlingen af 
dagligdags forhold. Problemer om repræsentation er 
langtfra noget specielt for folklorestoffet. Og i be
tragtning af, hvor meget materiale det drejer sig om, 
og hvor svært, for ikke at sige umuligt, det er at frem
skaffe information om lignende forhold andetsteds, 
ser det ud, som om vi er nødt til at lære at leve med 
disse vanskeligheder.

Kritikken har ret i, at 1800-tallets folklorister næp
pe fandt den sammenhængende folkeånd og nation, 
som de i deres tænkning forudsatte, måtte ligge bag 
det indsamlede stof, og det er oplagt, at de litterært 
prægede kriterier, materialet blev rubriceret ud fra, i 
vore dage forekommer snævre, omend i samtidens lys 
forståelige. Af den grund er det kun muligt at evalue
re dele af det ældre materiale i traditionsarkiverne i 
forhold til udsagn om parallelle omstændigheder i 
andre kilder. Det vil i det store og hele sige den viden, 
der er blevet tilgængelig gennem de historiske folke
kulturundersøgelser, suppleret med de dele af den ru
rale historie, den historiske kulturgeografi og den 
europæiske etnologi, som har berørt lignende for
hold.23

Sammenligning er i dag mulig på adskillige områ
der, hvad der ikke var tilfældet for blot 30 år siden. Og 
inden for emner som landsbyorganisation, bystævne, 
mærkedage, gilder, årlige fester og delvist folketro 
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kan man konstatere, at adskillige af de formtræk, som 
eksemplificeres i det ældre folkloremateriale, lader 
sig genkende i mange af de historiske eksempler fra 
andre kilder. Det er i dag et meget positivt resultat, 
særligt når man tager i betragtning, hvor vanskeligt 
det ofte er at sammenligne information, indhentet 
gennem feltarbejde, med skriftlige udsagn fra andre 
kildefonde. Det mundtligt og det skriftligt overleve
rede stof handler ofte om noget forskelligt og taler et 
forskelligt sprog. Samtidig kan tidsforskydningerne 
mellem de arkivhistoriske udsagn og folkloreopteg
nelserne nemt være mellem 50 og 150 år. Beretninger 
om forhold flere generationer tilbage har uundgåeligt 
undergået forandringer i overleveringerne, og allige
vel er det forbavsende, i hvor høj grad det er muligt at 
identificere i hvert fald samme konturer i landsbyens 
kulturelle institutioner i de to former for materiale.

Vor viden om forholdene, som de forekommer i 
den historiske folkekulturforskning, stammer fra så
kaldte cases, særligt overleveret i rets- og politisager fra 
de primære retsinstanser. Mange omstændigheder er 
tillige blevet belyst gennem præsters indberetninger 
til kirkelige og statslige instanser samt gennem gods
arkiver, hvor synsforretninger, fæsteadministration 
og skiftesager ved død kan afsløre omstændigheder, 
udover hvad man skulle forvente. Dertil kommer op
lysninger i tidlige sognearkiver og andre kildegrup
per, hvor der tilfældigt kan dukke relevante sager op. 
Det er nemt at hævde materialets tilfældige karakter. 
På trods af disse vilkår har et tilstrækkeligt antal un
dersøgelser dog demonstreret, at der kan afdækkes 
mange forhold, som det er muligt at parallelisere til 
traditionsstoffet.24

24. For Tang Kristensens vedkommende kan særligt peges på 
de mange eksempler i JA. 1-6.

25. Ronald Hutton: »The English Reformation and the 
Evidence of Folklore«, Past and Present, 148:3,1995, s. gif. 
Hutton peger på, at Keith Thomas i sin Religion and the Decline of 
Magic fra 1971 lagde op til dette, men dengang uden større 
virkning.
26. I svensk etnologi har Billy Ehn givet et øjenåbnende 
eksempel på tidstypiske omstændigheder, prioriteringer og 
personlige valg inden for det nye emne mellem 1968 og 1984, 
jf. også titlen »Min etnologi.« I: Lena Gerholm (red.): 
Etnologiska visioner. Stockholm 1993.
27. Betegnelsen grundlagskrise er sandsynligvis mere 
dækkende for forløbet. Også i etnologien erfaredes samme 
fænomen. Omkring 1990 oplevede Nils-Arvid Bringéus, at 
»de fiesta svenska etnologer arbetar som om Sverige vore ett 
U-land utan arkiv«, dvs. uden større historisk perspektiv, jf. 

Dér, hvor der er størst forskel til det folkloristiske 
materiale, er inden for den politiske sfære. For det hi
storiske arkivstofs vedkommende har det at gøre med, 
at »casene« som regel er blevet foreviget, fordi de in
volverede mennesker var part i konflikter, hvor øvrig
heden var inddraget. Omvendt udviser det folkloristi
ske eksempelstof ofte en stereotyp form, i fx skikke, 
uden enkelttilfældenes drama og kan yderligere være 

præget af ældre folkloreindsamleres søndagsbillede 
af tilværelsen, som nogle kritikere har formuleret det.

Den del af traditionsarkivernes stof, der omhand
ler de mere litterære genrer som viser, eventyr og sagn 
er det langt vanskeligere at kontrollere. Nogle balla
der har som bekendt paralleller i visestof i ældre skil
lingstryk og materiale i ældre biblioteksarkiver. Ellers 
er det kun folkloresamlingerne, som indeholder den 
slags stof. På trods af emnets manglende belysning 
må den samlede, omend tentative, konklusion i dag 
blive væsentligt mere konstruktiv over for traditions
arkivernes brugbarhed, end den som ideologikritiker
ne kom til. Allerede i 1995 udtrykte den britiske histo
riker, Ronald Hutton glæde over mulighederne for at 
anvende det righoldige folkloremateriale i den aktu
elle historiefaglige reformationsdebat (om folkelig 
praksis i 1500- og 1600-tallet) - hvad der umiddelbart 
er oplagt.25

Et sådant syn på det for mange ukendte stof sætter 
bruddet i folkloristikken i fornyet lys, da disciplinen i 
høj grad tidligere legitimerede sin eksistens gennem 
folkloresamlingerne. Forskernes vigende indsam
lingsinteresse omkring 1970 var dog på ingen måde 
kun en konsekvens af arkivproblemer. Den var led i 
en karakteristisk orientering i tiden mod nutiden og 
mod samfundsfaglige discipliner.26 Inden for folklo
ristikken fik den nye interesse dog vidtrækkende kon
sekvenser. Flere skandinaviske folklorister har talt 
om, at fagområdet mellem ca. 1970 og 1990 var igen
nem et egentligt paradigmeskift.27 Men ret beset lø
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ste den nye folkloristik ikke problemerne i den ældre 
forskning. Forskerne syntes imidlertid sjældent, at de 
kunne komme videre ad de vante stier, og faget forlod 
i stort omfang sine hidtidige problemstillinger, stof 
og tidsorientering. Indadtil i disciplinen blev bruddet 
oplevet som en udvidelse af fagområdet, som de nor
ske folklorister Anne Eriksen og Torunn Selberg for 
nyligt har beskrevet det.28 Det er uden tvivl rigtigt, 
og på nogle områder blev disciplinen revitaliseret og 
frigjort fra sin antikvariske fortid. Set udefra blev ny
orienteringen tolket sådan, at folkloristikken ikke 
længere ønskede at anlægge et dybere tidsperspektiv 
på den folkelige kultur, endsige at arbejde med histo
riske kilder af bredere karakter.

hans: »Ämneshistoriens betydelse i dagens och fremtidens 
forskning.« I: Anders Gustavsson (red.): Tiden och historien i 
iggo-taletskultuiforskning. Uppsala 1994, s. 242.
28. Anne Eriksen & Torunn Selberg: Tradisjonogfortelling. Oslo 
2006, s. 27. Barbro Klein har givet et levende billede af, 
hvordan denne omfokusering, som hun kalder det, i USA 
(Philadelphia) blev oplevet i 1970’erne, jf. hendes »Göd- 
selstackar och tårgas.« I: Lena Gerholm (red.): Etnologiska 
visioner. Stockholm 1993, s. i4gf. Begrebet paradigmeskift er 
blevet anvendt af flere folklorister, bl.a. Lauri Honko og Bengt 
Holbek.
29. Forholdene har også indvirket på, hvilke emner der 
gennem årene er blevet ekskluderet fra den folkloristiske/ 
etnografiske forskning, jf. Dunja Rihtman-Augustin: »A 
National Ethnology, its Concepts and its Ethnologists«, 
Ethnologia Europaea, 26.2,1996.

1970’ernes folklorister kunne dårligt forudse, hvor 
brugbart et historisk perspektiv ville blive i eksempel
vis studiet af Europas nye selvstændige stater efter 
kommunismens fald omkring 1990. Fx er det næsten 
umuligt at forstå de meget komplekse etniske proces
ser i dele af det tidligere Jugoslavien uden kritisk 
kendskab til familiære konflikter, central politisk 
pression, regional revanchisme, fordrivelse og mas
sakre gennem det meste af 1900-tallet.29 Den synkront 
orienterede forsker får ikke del i denne sjældent ud
talte kundskab gennem feltarbejde alene. Det samme 
kan siges om forståelsen af den gennem mange år ud
viklede, og højst differentierede, globalisering.

I dag ved vi, at 1800-tallets folklorister og deres hjæl
pere kun inkorporerede en lille del i samlingerne af 
det stof, som de fandt blandt almuen. Det kan man 
beklage, skønt næppe bebrejde dem. Vi må i stedet 
være glade for, at datidens forskere trods alt viste vej 
til en stor og hidtil upåagtet verden af menneskelig 
anderledeshed, selv om folkemindeprojekterne i sig 
selv var et kulturelt og nationalt træk i tiden.

Betragter man de ældre folkloristers indsats i for
hold til, hvad der siden er sket i den flerfaglige ud
forskning af europæisk folkelig kultur og historie, er 
det dog oplagt, at området kalder på at blive fagligt 
gentænkt. Forskellene i materiale, temaer og forsk
ningstilgange er stor, og i disciplinerne har det sjæl
dent skortet på kritik og selvkritik. Alligevel ser der 
ud til at blive nogle vigtige erfaringer tilbage, foruden 
et oplagt fagligt arbejdsfelt. Et emneområde, som i 
lyset af ovenstående 1) må tage afsæt i Europas gamle 
politisk definerede standskategorier, 2) i hverdagsli
vets altid eksisterende forskelligheder samt 3) i sam
fundenes langsomme trosmæssige og sociale foran
dringer frem til i dag. Erfaringen har vist, hvor 
uheldigt det var at isolere folkekulturen fra sin sam
fundsmæssige sammenhæng. Den tilværelse, som de 
mange landsbyfolk repræsenterede, kan kun forstås i 
forhold og kontrast til den herskabelige tilværelse og 
til det borgerlige byliv. Det drejer sig om forskellige 
former for praksis med hver deres kulturelle udtryk, 
som på trods af forskellighederne samtidig var magt
mæssigt og økonomisk forbundne. Det var de politi
ske forandringer i disse relationer fra slutningen af 
1700-tallet, som kom til at eksponere den ældre folke
kultur i kontrast til den moderne bymæssige livsstil i 
1800-tallet, og som gjorde dette kulturelle udtryk så 
iøjnefaldende, at det overbeviste samtidens forskere 
om at stå over for et sjældent levn.

I forhold til opgavens karakter har de forskellige 
discipliner i dag brug for hinandens kompetencer og 
samtidig for kritisk at vurdere præmisserne for de per
spektiver, man lader sig inspirere af. Det moderne 
praksisbegreb kan favne meget af det faglige område, 
som er skitseret ovenfor, vel at mærke en praksis, der 
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integrerer menneskets egen reproduktion i samfun
dets historiske, reproduktive ændringer. Set i et tids
mæssigt tværsnit vil en sådan praksis fremstå som al
mindeligt, sammenhængende dagligliv,30 selv om der 
reelt altid er tale om et dynamisk forhold mellem tra
dition og forandring.

30. Jf. Agnes Heller: Everyday Life. London 1984, s. 3.
31. Denne langtfra altid rigtige påstand blev et dogme i 
megen funktionalistisk antropologi, som også blokerede for 
en frugtbar meningsudveksling med historiefaget, jf. M.G. 
Smith: »History and Social Anthropology«, Journalofthe Royal 
Anthropological Institute, 92:1,1962, s. 73fr.

32. Colin Bell & Howard Newby introducerer de mest 
centrale studier i deres: Community Studies. London 1971.
33. P.O. Christiansen: »Peasant Villages«, Encyclopedia of 
European Sodal History. 2, New York 2001, s. 48gf.
34. Bd. 1-2. Kbh. 2006, spe. kap. 3 og del 6. Henningsens 
værk er et sjældent eksempel på stor opstregning af et 
væsentligt problemfelt. Bogen er bred og indeholder utallige 
pointer. Jeg har her valgt at understrege det kritisk historio
grafiske og det kulturelle.

Et sådant perspektiv er grundlæggende anderledes 
end den ældre folkloristiks og etnologis fokus på den 
mere stabile størrelse, »det gamle bondesamfund«. 
Op til 1960’erne havde mange forskere været mere op
taget af at rekonstruere dette samfund og efterspore de 
forskellige kulturelle træks oprindelse og udbredelse 
end i at tænke i mere sammensatte kulturprocesser.

Mange af de mere modne folklorister var omkring 
1970 også kommet til den konklusion, at det hidtidige 
koncept var ved at miste sin kraft, og da de yngre for
skere vendte sig mod et mere antropologisk tankeuni- 
vers, fuldendte de i realiteten en bevægelse, der var i 
gang. For dem frembød de nyere sociale studier et nyt 
helhedsperspektiv, omend i lille skala. I mange år 
havde humanister betragtet kultur som noget i sig 
selv hvilende, eller de opløste kulturen i studérbare 
enkeltdele, som det kunne ses i de store kulturatlasar- 
bejder. De moderne antropologiske undersøgelser vi
ste derimod kulturelle former i deres kontekst og 
bragte på den måde et samfundsmæssigt eller i det 
mindste en form for sociologisk, koncept med sig, 
som den antikvariske folkloristik og folkelivsforsk
ning kun undtagelsesvist besad, og som virkede livgi
vende. Men der var en joker med i spillet: Gennem de 
nye tilgange og begreber inkorporerede forskerne 
samtidig de antropologiske studiers synkrone per
spektiv fra den tredje verden, hvor historiske kilder 
langtfra altid var til stede.31 Det var en betragtnings
måde, som det metodisk blev vanskeligt at få til at 
spille sammen med de humanistiske kulturdiscipli
ners arbejde i Europas historiske samfund.

Problemet viste sig yderligere i de samfundsorien
terede discipliners egne lokalundersøgelser i Europa 
mellem ca. 1950 og 1970.32 Deres feltarbejde i mange 
landsbyer afdækkede højst interessante hverdagsrela- 
tioner. Af forståelige grunde arbejdede antropologer
ne og commzzrøVy-sociologerne dog sjældent med et 
egentligt tidsperspektiv i deres skildring af disse for
hold. Endvidere blev lokaliteterne søgt forstået uden 
forbindelse til de godser og købstæder, som havde 
udgjort de dominerende og økonomiske rammebetin
gelser for næsten alle europæiske landsbysamfund.33 
Europæiske landsbyer har kun i begrænset omfang 
været selvopretholdende og har aldrig været udtryk 
for en nærmest uberørt folkekultur. Den rurale kultur 
er udviklet i forbindelse med både byer, kirke og poli
tisk øvrighed, og derfor fordrer den slags kulturstu
dier forskellige former for historisk metodik. Som 
flere mikrohistorikere har vist, kan en historisk ar
bejdsmåde godt praktiseres, samtidig med at det tæt
te antropologiske blik opretholdes.

Hvor europæiske kulturstudier med fordel kan 
trække på det ældre, historiske arkivmateriale, kan 
megen historieforskning have udbytte af en kulturel 
vinkling, hvis den ønsker at forstå meningen med for
skellige menneskers handlinger. Den danske histori
ker og etnolog Peter Henningsen satte for et par år 
siden spørgsmålstegn ved den måde, som den oprin
deligt oppositionelle landbohistorie havde udviklet 
sig på. I sin I sansernes vold. Bondekultur og kultursammen
stød i enevældens Danmark demonstrerer han, at historie
forskningen har brug for et kulturelt perspektiv, hvis 
den tilstræber en samfundsbeskrivelse, hvor forskel
lige samtidige opfattelser af tilværelsen respekteres, 
og hvor menneskene generelt tænkte anderledes end i 
dag.34 Dermed har han grebet tilbage til problemer i 
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meget af udforskningen af l’ancien regime og til de 
udenlandske, historiske folkekulturstudier. Og lige
som Ronald Hutton i sine undersøgelser af tiden efter 
reformationen anvendte britiske folkloresamlinger fra 
1800-tallet, trækker Henningsen på eksempelstof fra 
blandt andet ældre, danske samlere som Feilberg og 
Tang Kristensen.35

35- Jf- også diskussionen om geninddragelse af ældre, 
mundtlige kilder, som blev elimineret af historieforskningen i 
den skriftorienterede elitekulturs dominans. Se D.R. Woolf: 
»The ‘Common Voice’«, PastandPresent, 120:3, 1988.
36. Dette forhold er nok mest udtalt inden for litteraturhisto
rikernes udforskning af folkevisernes alder, hvor denne 
opfattelse og et mere postromantisk standpunkt står skarpt 
over for hinanden. For en høflig oversigt se Flemming 
Lundgreen-Nielsen: »Anders Sørensen Vedel og Peder Syv.« I: 
Flemming Lundgreen-Nielsen & Hanne Ruus (red.): Svøbti 
mår. 4, Kbh. 2002, s. 155IT.

37. Erik Pontoppidan: Fejekost til at udfeje den gamle surdejg..., 
[1736] Kbh. 1923. Jf. også Jacob Bircherod: Folketro ogfestskik 
[1734] Kbh- 1936-
38. Omtalt i Ronald Hutton: »The English Reformation ...« 
som ovenfor 1995, s. 90. For Danmark jf. også Kai Uldall: 
»Folkefesternes katolske grundlag.« I: L. Bødker & B. Holbek 
(red.): Det 15. nordiskefolkelivs- ogfolkemindeforskermøde, Ålborg 1961. 
Kbh. 1963.

Sådanne initiativer vil vi sandsynligvis se flere af i 
fremtiden; ikke fordi det ældre stof i traditionsarki
verne har undergået større forandringer, men fordi en 
ny historisk kulturforskning finder materialet tiltræk
kende. Det får et gammelt spørgsmål til på ny at ven
de tilbage: Hvilken tid refererer den folklore til, som 
særligt blev indsamlet i 1800-tallet? I over 100 år har 
det rigoristiske svar været, at man sjældent kan være 
sikker på, at materialet afspejler tilstande, der er me
get ældre end den tid, hvori det blev indsamlet.36 Det 
var argumentet, som historikeren Oluf Nielsen i 
1890’ernes sagnstrid serverede for Tang Kristensen, 
og for nogle sagns vedkommende havde han ret, da 
folk til stadighed skaber nye sagn. En bredere og mere 
brugbar stillingtagen til spørgsmålet hæmmes af, at 
vor viden alene bygger på de eksempler, der lader sig 
efterprøve, og dermed aldrig kan afspejle helheden. 
Som nævnt har mange træk dog vist sig at være gen
kendelige i andet historisk materiale, selv om det sjæl
dent er muligt at angive en præcis aldersbestemmelse.

Meget stof indsamlet i midten og slutningen af 
1800-tallet, stammede fra mennesker, der var født om
kring 1800 i det gamle samfunds tid. De var vokset op 
med de erfaringer og tænkemåder, der var gængse i 
sidste del af 1700-tallet, og skal man sætte et skel bagud 
i tid for den da herskende rurale »epoke«, bliver det i 

mange dele af Danmark sandsynligvis cirka 1720-30. På 
trods af forskydninger, eksisterede der fra cirka 1730 til 
omkring 1830 en genkendelig kulturel form i landsby
erne, og skal man forsigtigt pege på en mere skelsæt
tende tidsangivelse i 1800-tallet, må det blive årene om
kring i860. Efter den tid blev blandt andet langhårede 
bønder i kofte og knæbukser regnet for pittoreske figu
rer, omend nogle af dem vedblev at gå klædt på den 
måde, til de døde i slutningen af århundredet. Flere af 
de yngre mennesker begyndte dog at ændre stil før 
midten af 1800-tallet. Almuekulturen har altid været i 
bevægelse, selv om hastigheden aldrig har været den 
samme. I slutningen af 1800-tallet var forandringerne 
dog samlet set så massive, at det er rimeligt at tale om 
et brud. Det var præcis, hvad samtidens forskere også 
mente, skønt vi i dag ikke vil tolke den kultur, der for
svandt, som så oprindelig, som de gjorde.

Hvad angår tiden forud for starten af 1700-tallet, 
er vor indsigt ringere. Flere træk i boliger, indbo og 
farvesætning var anderledes i 15- og 1600-tallet end se
nere hen. Ligesom i andre lande kender vi mest til den 
immaterielle kultur fra præster og øvrighed, som be
klagede sig over almuens skikke, fester og trosforestil
linger. I de folkloristiske 1800-talsoptegnelser fra 
England identificerede Hutton tydeligt ældre, folke
lig katolicisme (fx i årstidsritualer), og samme om
stændigheder genfindes i den danske præst, Erik 
Pontoppidans skrift fra 1736.37 Nyere udenlandsk 
forskning har vist, at de faktiske forhold på landet 
dog ofte var mere komplicerede end præsternes anti- 
papistiske fremstillinger lader ane. I tiden efter refor
mationen kunne landsbyfolk i England både prakti
sere bibelcentreret protestantisme, blandet med 
elementer fra tidligere katolsk interesse for død og 
mirakler, og rent folkereligiøse traditioner.38 En så
dan forening af flere forskellige træk er mere i over
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ensstemmelse med nutidig indsigt i kulturel komplek
sitet end med tidligere tiders opfattelse af kulturel 
homogenitet. Samme billede kan genfindes i 1800-tal- 
lets folkloristiske optegnelser om trosforhold i den 
danske almue.

Adskillige af Pontoppidans eksempler på remini
scenser af påstået hedenskab fra begyndelsen af 
1700-tallet har givetvis gyldighed længere tilbage, om
end antagelsen er vanskelig at underbygge for de en
kelte skikkes vedkommende. 1800-tallets folklorister 
ville gerne se meget af det, de fandt, som værende af 
hedensk oprindelse eller i det mindste levn fra mid
delalderen. I dag må man nøjes med at sige, at en del 
af det indsamlede stof i 1800-tallet har tydelig forbin
delse med 1700-tallets landsbyliv, og noget refererer 
sandsynligvis til tilværelsen i renæssancen. En meget 
lille del kan være ældre, selv om det sjældent er klart, 
hvilke elementer det drejer sig om.

Hele denne usikkerhed omkring præcis beskrivel
se og aldersangivelse af en epokes træk afspejler no
get grundlæggende i kultur og historie: Enhver »tid« 
er altid en situationel figuration af noget ældre og no
get nyere. Lægges vægten entydigt på det gamle, 
kommer man nemt - som Edward Tylor i England el
ler Axel Olrik i Danmark - til hovedsagelig at tænke i 
kulturelle levn (relikter).39 Reelt er der tale om en 
fortløbende sameksistens af fænomener, hvor nogle 
forsvinder, og andre kommer til. Den klassiske folklo- 
ristik i Europa var et ægte barn af levnstanken, og så 
længe faget fokuserede på selve folkloren - den histo
riske eller den samtidige - var kilden forståeligt nok 
det væsentligste. Denne kærlighed til materialet blev 
dog samtidig et problem. Meget tankevækkende 
skrev Iørn Piø i sin Folkeminder og traditionsforskning fra 
1971, at »mine vanskeligheder ved at redegøre for fa
get folkemindevidenskab skyldes, at jeg mener, at 
dette fag som videnskab betragtet simpelthen er ud

39. Begrebet levn har i fag som arkæologi og folkloristik en 
lidt anden betydning end i historiefaget, hvor det inden for 
Kr. Erslev-traditionen ses i forhold til begrebet beretning. I 
kulturfagene refererer levn særligt til Tylors kulturperiodemo
del fra 1871 (baseret på survivals) og tidligere til Percys 
»reliques«.

40. Iørn Piø: Folkeminderogtraditionsforskning. 2. udg, Kbh. 1971, 
s. 28; Bengt Holbek: »Folkemindevidenskab.« I: Poul Johs. 
Jensen (red.): Københavns Universitet i4gg-igyg, 11. Kbh. 1979, s.
49 f-

tænkt for småt og for snævert ...«, og Bengt Holbek 
talte på samme tidspunkt om »fundamentale uklarhe
der« i disciplinen.40 Folkloren var det, som Piø og 
Holbek vidste meget om, selv om det grundlæggende 
var en bredere folkelig kultur, de var blevet interesse
rede i.

Det var den kultur, som tværfagligt orienterede hi
storikere få år senere blev optaget af, næsten på sam
me måde som litterater og filologer for 200 år siden 
blev interesserede i den da glemte folkedigtning. For
skellene til 1800-tallets forskning er dog tydelig. For 
det første lægges vægten i de nyere undersøgelser 
sjældent på materialet som noget i sig selv værdifuldt 
(fx æstetisk eller nationalt), men på stoffet som ind
gang til at forstå menneskers kultur i bred forstand. 
For det andet betyder den historiske indfaldsvinkel 
noget andet end den romantiske forsknings ofte spe
kulative forestillinger om fortiden eller tekstversio
ners indbyrdes kronologi. Moderne studier har vist, 
at det på baggrund af empirisk materiale er muligt at 
redegøre for fortidige menneskers liv på en nærmest 
etnografisk måde og undersøge kulturel forandring i 
dens konkrete tidsmæssige kontekst. Dermed får hi
storieperspektivet en analyserende rolle i forståelsen 
af kulturelle fænomener.

Uden at vide af det har denne forskning ydet et 
konstruktivt bidrag til den folkloristiske debat fra 
1970’erne, såvel som til andre nutidsorienterede disci
pliners praksis: Hvis kulturforskning skal have større 
humanistisk og samfundspolitisk interesse, er det 
sjældent tilstrækkeligt kun at fokusere på omstændig
heder i en rumlig, og ofte nutidig dimension. Alt efter 
omstændighederne må forskeren også kunne bevæge 
sig i tid; nogle gange en generation eller to bagud og 
andre gange fra renæssancen og frem. Kulturel foran
dring vil altid være en proces i et tidsmæssigt forløb, 
og mange nyere studier har anskueliggjort, hvor øjen- 
åbnende et længere perspektiv kan være i analysen af 
det rige, europæiske stof.
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