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Günstige L<rser!
<x5ed det Markarbeide, som jeg i mine forste Studenteraar
havde paataget mig ude blandt Bonderne paa Landet, fik jeg,
som bekiendt, fire smaa Stakke af Danske Folkesagn revne
sammen, og, da disse i nogle Aar vare veirede og luftede, og
adstilligt Mere var kommet til, kiorte jeg i 1843, — hvilket
maastee bedre erindres, — to svingende Lces af dette Ukrud
ind i Bogladen.
Men der, hvor den ene af de fire Stakke havde staaet,
var Noget blevet liggende, som jeg havde brugt til Stroelse,
— noget uhyggeligt Tmeri — Kicerlingetcender, Hyldeblomster
og Bregner, St. Hans Urter, Huuslog og Flyve<Ron, —
Fiirklover, Liigkaal og Fandens Kiernemcelk, — disse underlige,
nedarvede Fordomme, Bonden med Kone, Born og Tyende
nu igiennem saa mange Tider har levet og er dod med, ncesten
som om det var en Deel af deres Christentro.
Hvad fluide jeg nu giore med alt dette? — Der var
baade for lidt og for meget, og tilmed vidste jeg ikke ret, om
dette ogsaa var Noget at byde oplyste Folk inoe i Hovedstaden.
Men, da jeg havde seet mig lidt om, mcrrkede jeg snart,
at, om jeg bare holdt ved med at samle sammen, vilde der
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endnu viere et godt Forraad af deslige Sager, baade vaa
Prcestens Vcenge, i Groften bagom Iordemoderens og i Doctorens lille, pyntelige Have, og saa tog jeg det med, og, ncesten
uden at jeg mcerkede det, havde jeg igien en lille Stak omme
bag Huset, som jeg tcenkte ved Leilighed at kiore ind i den
Lade, hvor det, jeg tidligere havde bragt tiltorvs, dog havde
fundet en ganste god Afscetning.
Jeg horte jo rigtignok, medens jeg saadan gik om og
famlede sammen, meget forstandige Folk sige, at de kunde ikke
begribe, hvad jeg vilde med alt det, og at jeg bare stulde lade
det ligge, da det dog er Noget, som der hverken er Saft eller
Kraft i.

Men om dem havde jeg jo rigtignok den Mening,

at de, en god Dag, forstaa sig paa det Slags Sager, — og
saa er det da ogsaa underligt med dette Samleri, at, har man
forst faaet Noget samlet sammen, af hvad det saa end er, saa
bliver det ncesten som en Syge at faae mere og mere, og inden
man ret veed af det, har man da der Noget, fom dog kan
vcere ganste brugbart, — ja, undertiden endogsaa af meget
stor Vcerdi.
Dette kan jo alle de Mange bevidne, fom moisommeligt
sammensanke gamle Been og Glasstaar, — ikke at tale om de
cervcerdige Klude, og jeg glemmer aldrig min Overrastelse, da
en nu afdod Papirmager engang fortalte mig, at han havde
assureret fit Oplag af Klude til en Vcerdi, der overgik den
hoieste Gevinst i Lotteriet!
Saa kunde jeg da ogsaa sagtens tcenke om de Klude, jeg
havde samlet, at fik jeg dem blot vadstede, veirede og sorterede,
saa stulde der ogsaa af dem kunne giores Papir, — ja, en
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heel, trvkt Bog, som jeg da vilde kalde:

Den danske Al-

mues overtroiske Meninger, — og see! — her er den.
Men, — er det nu ogsaa forsvarligt, saaledes at udbrede
al den tossede og overtroiste Snak, som oplyste og forstandige
Folk jo dog ikke kan vcere bekiendt at agte paa? — Og er
det dog ikke at vildlede og forfore den eenfoldige Almue, som
jo har mere end nok af deslige Vildfarelser, og som nu,
naar den seer det paa Tryk, vil hcenge end fastere ved det?
Ja dertil har jeg kun pro primo at svare, at jeg er ganste
af samme Mening som den hellige Augustinus, at der gives
intet kraftigere Middel til at adsprede saadant Morke, end at
bringe det frem for Dagens Lys, saa at jeg netop tor mene,
at jeg her har arbeidet i Oplysningens Tieneste.
Dertil vil nu sagtens en eller anden rigtig oplyst Mand
svare:

„Ja, men nu er alt dette drevet over!

Bonden har

jo Politikken og Fcesteasiesningen at tcenke paa, i Kiobstcederne
har de jo deres Communal-Anliggender, og hvad stal man da
ialfald med dette herinde i Residensen?"
Ja, man stulde jo rigtignol tro, at det forholder sig saa,
— men med al denne Cultur og Oplysning, som jo nu ligger
som et Fcellesgode for Hvermands Dor, er det dog en Kiendsgierning, der ikke saa let stal kunne afvises og som Enhver jo
i sin egen Kreds kan overbevise sig om, at der er forstrcekkelig
megen Overtro tilbage, og det ikke blot blandt Bonder og
Almuesmcend, men midt herinde i Kongens Kiobenhavn, hvor
mangen fornem Herre eller Frue ganste hemmeligt endnu have
deres lille Stvkke Havejord med alstens saadant Ulrud bagved
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den stadselige Forhuusbygning, hvor der staaer kostelige Urtepotter i Vinduerne ud mod Gaden.
Og heller ikke stal det kunne ncegtes, at mangen veloplyst
Mand, som er saalangt fra at tro paa Nisser og Vaerulve,
at han end ikke frygter for, i daglig Tale ved hvert tiende Ort»
at kalde paa Fanden, dog endnu har sine Betcenkeligheder, ved
at tage en Naal op fra Gulvet om Mandagen, helst udscetter
at skicere sine Negle til paa Fredag, og, om han kommer hiem
til Middagsbordet og erfarer, at han staaer i Fare for, der
at blive den Trettende, jager han den Kille fra Bordet, hvis
man ikke ihast kan faae fat paa den Fiortende.
Men af alle disse Betragtninger stulde man jo ncesten tro,
at det har vceret Forfatterens Hensigt at forjage alle disse
siemme Dunster? — Aa nei! — Dette vilde have vceret et
altfor ophoiet og uopnaaeligt Maal at stille sig.

Dette vil

denne lille Bog ikke kunne magte. Den Ene vil fremdeles lee
af den Andens Ovenro og i Londom bevare fit Arvegods allerdybest inde, henregnende alt Saadant til de ligegyldige Ting,
der ikkkke vedkomme nogen Anden.
Og saameget mindre har Forfatteren troet, paa denne
Maade at modarbeide Overtroen, som han dog ikke kan fragaa,
at han i visse Maader selv foler et Slags Refpect for mange
af disse, igiennem Aarhundreder nedarvede, Meninger, der ere
saa udbredte og fcelles for ncesten alle europceiske Folkeslag, at
man alene af denne Grund stulde tro, at der hist og her
imellem dem er Noget, som man ikke saa ganske kan afvise.
Det er netop denne gamle, vidnnderlige Udbredelse, som
disse — vistnok ofte uhyggelige — Meninger have haft, der her

gior dem saa mcerkvcerdige og som baade i Frankrig, Tydstland og England, — for ikke ogsaa at ncevne hele Skandi
navien, — har staffet dem et Slags Borgerret i Literaturen,
hvor Gjenstanden er optagen som et meget brugbart Stof for
historiste og sproglige Unoersogelser, og hvad ere Poeterne ikke
mangengang istand til at giore af saadan en gammel, udslidt
Pialt, naar de faae den dreiet og vendt efter deres Behov?
Ieg kommer til at tcenke paa de nye og saa velgiorende
Fortogstene, som vi nu have at trcede paa i mange af Kiobenhavns Gader!

Neppe kan man gaa ti Skridt henover disse

fra Kinakulla hentede Fliser, uden at trcede paa en Nautilus
med dens Skruegange, — en forhenvcerende levende Skabning,
der for Aartusinder siden er blevet indleiret i Stenen, jom
saa mangen En gaaer henover uden at lcegge Mcerke til, at
hans Fod her trceder paa et tydeligt Spor af den forhistorisie
Urverden.
Ganste saadan forholder det sig med disse fra Oldtiden
nedarvede Meninger, — ganste saadan ligge de indsmeltede som
Fossilier i den store historiste Masse.

Og, ligesom Natur

forsteren, — om han ikke i Museerne havde Overflod af Nautiler og andre deslige Forsteninger, — her vilde finde det
Umagen vcerd,

enten,

for Videnstabens Skyld, at siicere

Stykker ud af vore brede Stene, eller ialfald at lade dem
photographere og chemitypere til videnstabelige Vcerker, saaledes
maa det vel ogsaa findes Umagen vcerd, at disse forstenede
Meninger for Danmarks Vedkommende blive befordrede til
Trykken.

Men det tilkommer vift langtfra ikke den ringe Samler
og Udgiver af Danmarks Folkesagn, at fore Forsvaret for
Noget, der er saa almindelig erkiendt og saa lydeligt udtalt af
mange mere dybtgaaende, — maastee i denne Sag altfor dybt
gaaende, — Grandskere, baade herhiemme og i Udlandet.
Samleren af disse overtroiste Meninger har kun villet
lange Steen til den store Bygning, som hine Grundmurere
ere ifcerd med at opfore, og derfor har han, uden at indlade
sig paa de lcerde Undersogelser og en Discussion, der undertiden synes at vcere gaaet altfor dybt ned i Mimers Brond,
— her til Underretning for danste Lcesere paaviist Paralelsteder
hos andre Nationer og hist og her kun eiteret den lcerde Behandling af dette Stof, idet han trostig giorde Regning paa,
at det vil bifaldes, at denne Samling af Almuens overtroiste
Meninger stilles i Forbindelse med Danmarks Folkesagn.
Det stulde da vcere, om det befandtes, at Sagen ikke var
behandlet med behorig Flid og Tcenksomhed; men i denne
Henseende veed jeg jo nok, at jeg ikke gaaer Ram forbi, og
der kan jo sagtens ogsaa vcere Et og Andet, der burde vcere
iagttaget.
Mange Andre lunde sagtens have giort det bedre, og alle
Andre kunde ialfald have giort det anderledes, — men saadan
har jeg nu giort det, og havde ikke jeg giort det, var det
maastee blevet ugiort.
Imidlertid stal jeg dog, for at komme Kritikken lidt i
Forkiobet, selv vaavise et Par Anker, som med Grund ville
kunne giores, og dette kan jeg saameget lettere, da det har
vceret mig meget om at giore, itide at mode dem.
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Ieg er saaledes allerede giort opmcerksom paa, at Adstilligt
af hvad jeg har anfort i Rcekken af overtroiste Meninger, dog
ikke saa lige ere at ansee som saadanne og altsaa helst burde
vcere strogne.
Dette gjcelder iscer nogle af de Meninger, som ere opstillede under den forste Afdeling, Mcerkedage, eftersom en stor
Deel af disse siges at vcere Udbytte af Iagttagelser igiennem
lange Tider, og hvis historiste Grunde fonnenes at kunne opklares i Overeensstemmelse med Naturens Love og Oekonomi.
I denne Henseende vilde man med Rette henvise mig til, hvad
der herom er strevet af en kyndig Mand i Folke-Kalenderen
for 1842, til hvilket Skrift jeg derfor ligeledes henviser mine
Lcesere.
Og paa samme Maade ligger der ogsaa hist og her, under
de andre Afdelinger, sommetider noget vistnok ganste sandt og
rigtigt bagved en temmelig tyk Skal, saa at den rette Mening
dog ikke afgiort kan henregnes under Overtro. Men Stedet til
at afgiore Sligt, er dog, som allerede sagt, ikke her, og da
de nu dog ere optegnede i denne Forbindelse, ville de maastee
lettere give Anledning til en ncermere Opklaring.
Man vil ogsaa nu og da trceffe paa gamle Udsagn, som
ikke egentlig kunne siges at vcere overtroiste Meninger, men
snarere ere at betragte som Hicelpemidler for Huustugt, Opdragelsen og Ordens Overholdelse, — Midler, som man har
fundet bequemme for at ave de Umyndige, men alt Saadant
har jeg desuagtet maattet optage, eftersom det var umuligt at
finde den rette Grcendse, og kunde det maastee vcere udeladt,
saa er den Plads, det optager, umcerkelig og ringe.
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Af storre Vcegt turde den Anke maasiee findes at vcere, at
der ikke overalt er angivet den Landsdeel eller den Egn, hvor
Samleren har faaet denne eller hiin Meddelelse, thi uncegtelig
vilde dette i mange Tilfcelde kunne have sin vcesenlige Nytte.
Men hertil har jeg forst at bemcerke, at dette, efter fattig
Leilighed, allerede er iagttaget, hvor det lod sig giore og som
oftest vilde have vceret ganste orkeslost. Thi, dersom Samleren
selv havde stillet saadanne Fordringer til dem, der havde Noget
at meddele ham, saa vilde Udbyttet vcere blevet temmelig ringe,
og al mundtlig Overlevering i de fleste Tilfcelde afskaaren.
Og hvad vilde det saa vel have gavnet Sagen, om
Samleren, til Exempel, her havde anfort, at han havde hort
dette eller hint af en Kone fra Volborg-Herred, naar dog
samme Kone maastee havde hort det af sin Moder eller Bedstemoder, — der var fta Thy?
Men dertil kommer fornemmelig, at alle disse overtroiste
Meninger, — paa saa Undtagelser ncer — have, under mere
eller mindre afvigende Former, — hiemme overalt i hele Lan
det, og ikke alene her i Landet, men i hele Norden, og ikke i
Norden alene, men saa godt som i det hele, civiliserede Europa,
og endda lidt udenfor.
Men nu Ordningen, — Opstillingen af det Hele? —
Ja, hvor ufuldkommen denne endogsaa her vil befindes at
vcere, saa har den dog kostet adstilligt Arbeide, inden det kom
saavidt, og har jeg end ikke vovet at lade Ordningen fremtrcede meget ioinefaldende, saa er dog denne Sammenstilling
Frugten af gientagne og forkastede Forsog, der hvilede paa
andre Inddelings Grunde; thi alle disse brogede og saa ofte
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eensartede Udvcerter og Snylteplanter paa Kundstabens Trce
vilde selv den store Linnee have haft sin Nod med at bringe
i System, endsige jeg, som forud havde indrettet Rubrikkerne,
men snart, da jeg stulde indordne mit Herbarium, kom til den
Overbeviisning, at disse Materialier ere af en saa uberegnelig
Natur og Forstiel, at der altid blev Meget tilbage, som ikke
künde finde dets Plads, med mindre jeg vilde giore saamange
Underafdelinger, at den moisommeligste Ordning kun fik Udseende af Mangel paa Orden.
Som Samlingen her foreligger, vil det ikke vcere vanskeligt at paavise Meddelelser i en Afdeling, der ligesaa godt, og
med vel saa god Grund, kunde vcere henstillet under en anden
Rubrik. At man skal vende sine Tofler udenfor Sengen, er her
henfort til Sovekammeret, men som et Middel mod Spogeri
henhorer det til en anden Afdeling, hvor man vil savne det.
Og saaledes, — det tilstaaer jeg — kan man let komme til
forgieves at soge et saadant godt Raad; men, at anfore det
Samme paa flere Steder, vilde heller ikke have vundet Bifald.
Nu troer jeg, at det omstcendelige Register, som er tilfoiet bag
i Bogen, letteligt vil kunne mode saadan Ulempe.
Og saaledes var der endnu meget mere at tilfoie om, hvad
der i disse eller andre Henseender maa tiene til Undstyldning
for, at Samleren har gjort det saaledes og ikke anderledes.
Men herom er der vel nu talet mere end nok?
Jeg har nu kun til Slutning, at takke de mange gode
Mcend — og iscer Qvinderne! — baade her i Byen og rundt
omkring paa Landet, for alt det, de — mangengang jo rigtignok med lidt Undseelse og ikke uden nogen Overvindelse, —
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have indladt sig paa at meddele mig som smaa Bidrag til
min Samling.
Nu see de dog her, at alle disse Bagateller, som man
jo ncesten ikke künde voere bekiendt at tale om, dog, ved at
komme sammen med alt det Bunge i min Pose, er bleven til
en ganste kion, lille Bog. Og jeg troer at kunne forsikkre dem
om, at, naar nu alt det, jeg her har samlet kommer sammen
med det meget Andet af samme Slags, som man i andre
Lande, iscer i de sidste Aar, har sammenstrevet om disse overtroiste Meninger, saa vil det ganste sikkert blive modtaget med
Interesse af de lcerde Mcend, som i deres Grandstninger haue
Brug for dette Stof.
Derncrst takker jeg de mange Forfattere — baade de dode
og de levende, — i hvis Skrifter og Boger jeg, som man vil
see, har fourageret efter bedste Evne; men som bidragydende
Medhicelpere maa jeg fornemlig takke Hr. Skolelcerer Lars
Nielsen

i Reerslev ,

Inspecteur

ved

det store

Kongelige

Bibliothek,Hr. Carl Brosboll,og Hr. Boghandler Johannes
Wolff for rigelige, vcerdifulde Bidrag og god Bistand i
denye Sag.
Eharlottenborg i Mai 1860.

