
MADS HANSENS 

~ AGN- OG FOLKEVISEDIGTNING 

Et Samarbejde mellem 

Mads Hansen og Evald Tang Kristensen 

Af Niels Th. Mortensen . 

"Di gamle Folkeviser, dæ' ha' lydt ve' Kamp aa Lej, 
de' æ' som Fovletoner j.e' ka' høre paa mi' Vej. 

Je mærker iaar, 
i Danmark æ' de Vaar -

de' æ' som Fovletoner j e' ka' høre paa mi' Vej; 
de Hele æ' fo 'a ' re e'er aa a' de' æ' mej ." 

Mads Hansen. 

_ _:s H ansen, der fra Fødsel ( I 834) til Død ( I 88o ) levede paa 

: -=c:Q"aard, "Sterregaard", i Hundstrup Sogn paa Sydfyn, var i 

·~n stærkt paavirket af Grundtvig og har baade i national, 

_ ~: oa kristelig Retning øvet en god Gerning blandt danske 

- Han var ikke nogen stor Aand, men en helstøbt Personlig

.:. :- lod Ord og Handling følges ad. Skønt han kun var en jævn 

.:.::::::::=:~2.."1d uden anden boglig U d dannelse end den, Landsbyskolen 

· ..::met byde ham, formaaede han dog, dels gennem oplysende 

:- os Boge r ( "Husmandsbogen" og "Gaardmandsbogen" ) , dels 

:n ndtlig og praktisk Vejledning (Medstifter af en Højskole, 

-:e:"orening, en Sangforening o. s. v. ), at øve en stærk og gavn-

- .:: "ehe paa sin Tids Landbefolkning. 

:. ; er det ikke i første Række som Folkeopdrager, at Mads 

~..;."'-_.-o _ _ ·a,n huskes i Dag; gennem sine Digte fik han ikke blot 

_...__,_,_ ... -::., . men hele det danske Folk i Tale. Af hans mest kendte 

.,· 'er nævnes : "Jeg er en simpel Bondemand", "For alle de 

-= -~:::::L~e r, der dog er til i Aar", "Jeg ved, hvor der findes en 

n··, "Til Vaaben, Brødre! tag Bøssen fat", "1 vor Barn-
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dom vi hørte Kartavernes Brag" og "Vi har sagt det saa tit, og du 

ved det saa godt, du er mægtig, du Kvinde i Nord". 

Mads Hansen har udgivet ialt tre Digtsamlinger: "Sange af Mads 

Hansen, Ungkarl" (en Betegnelse, som Forlæggeren ønskede for at 

fremme Salget! ), I866; "Sange, anden Samling", I87o, og "Mark

blomster", I 873. 

I Aaret I 877 modtog Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen 

følgende Brev fra den fynske Digter: 

Sterregaard ved Stenstrup d en 23. August 1877. 

Højstærede Hr. Evald Tang Kristensen! 

Jeg har af og til syslet med at skrive nogle Folkeviser paa 
Grundlag af Overleveringer fra en ældre Tid, især Brudstykker 
af Viser, der er yngre end Kæmpeviserne. Skjønt det staar for 
mig som muligt, har jeg aldrig dristet mig til at omarbejde, 
hvad der forefindes i nogenlunde afrundet Helhed. Det er Berg
greens Folkemelodier, der har givet mig de bedste Æmner, og jeg 
har ogsaa af og til fundet nyere Bondeviser, hvoraf en enkelt 
Strofe eller blot et enkelt Ord har været mig Kilden til en ny 
Digtning. J eg haaber paa denne Maade, og navnlig, naar der 
er gode Toner til Viserne, at kunne skrive i det mindste enkelte 
Sange, der kan blive læste og sungne i Stedet for alt det Snavs, 
der synges af Ungdommen. For at gjøre mig forstaaelig, ved
lægger jeg et Hæfte, hvori der findes nogle saadanne Viser, som 
jeg har bygget paa ældre Grund. 

Skulde De have et eller andet liggende, hvori der er Glimt af 
Poesi, men som af en eller anden Grund er ubrugbart til Deres 
Samlinger, vil jeg bede Dem være saa god at overlade mig det til 
Gjennemsyn. 

Det er et mageløst Held, De har haft med Indsamling af gl. 
Folkeminder, og jeg beundrer den Utrættelighed, hvormed De 
har arbejdet for Sagen. Det er derfor mere end en Talemaade, 
naar jeg undertegner mig 

Deres med særdeles Højagtelse ærb. 

Mads Hansen. 
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Det i Brevet omtalte Hefte med bearbejdede Folkeviser maa være 

- _ ~ -, -riftet "Hermod", et Fjerdingaarsskrift, som udsendtes i I 876 

:: erefter atter det første Kvartal af Aaret I 878. At der ikke er Tale 

nogen af hans Digtsamlinger, er let at fastslaa, eftersom ingen af 

,e indeholdt Folkeviser. I "Hermod", I876, Side I86- rgr, findes 

-imod fem Viser ("Julestjernen", "Den forladte", "Ungdomstan-

-- ... ommersolen", "Den fangne" ) , bygget over Brudstykker fra 

-::~reens Samling af danske Folkeviser. ("Som oftest er det kun 

· e, te Brudstykker af vor gamle Folkedigtning, der er gaaede over i 

-e \·ærdiløse Almuesange, som er lagte til Grund for disse Viser." 

note af M. H. ) 

_ Ien allerede endnu tidligere, nemlig Side 85 i samme Aargang 

- _Hermod", findes en Vise af Mads Hansen, "Den største Sorg . 

...... ::er et ældre Æmne. ) " - med skønne, elegiske Strofer og med noget 

e Yoplevelsens Præg over sig. Mærkeligt nok er hverken denne 

- andre af de mest typiske Folkeviser optaget i Ejnar Skovrups 

··-·.ala af Mads Hansens Digte ( I923 ), hvorimod ensaaubetydelig 

'Om ,Julestjernen" er medtaget. 

:ztet lyder i sin Helhed: 

DEN STØRSTE SORG 
(Efter et ældre Æmne. ) 

Det er den største Sorg, 

. m V er den een kan lære, 

~- maatte miste den, 

'er er hans hjertenskjære; 

'en torste Sorg forvist, 

: m een kan overgaa, 

e er at elske den, 

~m han kan aldrig faa . 

Dog heller jeg min Sorg 

vil med til Graven bære, 

end jeg min Kjærlighed 

vil nogen Tid undvære; 

den drog mig stille bort 

fra Verdens Daarefærd 

og gav mig Syn og Sans 

for Livets rette Værd. 
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N aar V aarens Mildning gaar 

hen over frosne Egne, 

da spirer det og gror 

i Muldet alle Vegne; 

saa var din K j ærlighed 

en Sol, der paa mig faldt, 

mit Hjerte var det Frø, 

der blev til Live kaldt. 

Naar Tordenskyen gaar 

hen over tørre Steder, 

da fryder sig hvert Straa, 

som Regnens Draaber væder; 

saa gaar det nu med mig 

udi mit stille Sind, 

naar Smertens milde Dug 

nedfalder paa min Kind. 

Saa Tak for hver en Gang 

du Øje paa mig kasted, 

endskjønt du derfor blev 

af dine Frænder lastet, 

og Tak for hvert et Kys 

jeg fik ud af din Mund, 

for Lykken, som jeg nød 

den korte Tid og Stund. 

Og jeg vil ønske dig 

saa mange Timer glade, 

som Engen Blomster bær', 

som Linden den bær' Blade. 

Gud naade den, som mig 

den Sorg har voldet paa, 

at den, mit Sind staar til, 

den kan jeg aldrig faa! 
M. H. 

Tang Kristensen efterkom straks Mads Hansens Anmodning om 

at sende ham nogle Strofer af gamle Viser. Som Svar herpaa skriver 

den fynske Bondedigter den 2 5. Sept. I 8 77 dette Brev: 

Kjære Hr. Kristensen! 

Nu har vi engang sagt hinanden, at vi nærer Højagtelse for 
hinanden, lad det saa være godt; og da De er saa venlig imod 
mig, lad mig saa have Lov til at sige, at jeg ogsaa har Dem og 
Deres Virksomhed kjær, skjønt jeg ikke har havt den Glæde at 
træde i nærmere personligt Forhold til Dem. 

Tak for Deres Brev og for de meddelte Visestumper. Jeg har 
tøvet med at skrive, til jeg kunde vedlægge en Bearbejdelse af 
den ene Vise. J eg ønsker gjærne at høre Deres Mening om den, 
rent ud. En anden af dem: "Synes du, at den Vinter" tiltaler 
mig, .og jeg kan maaske bedre magte den, naar jeg engang tager 
fat paa den. 
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Og Tak for Sagnene. (De vedlægges.) J eg har ogsaa noget 
:or med Hensyn til sligt. Jeg har begyndt paa at udarbejde en 
~ammenligning mellem Asamaalet, den gamle saakaldte Gude
.ære, og vore Sagn og Folkeæventyr, blandt andet ogsaa Mythe
~aO'net om Bygmesteren i Asgaard og Sagnene fra Lund og Kai
: ndborg om Trolden Find, jvfr. et Eventyr i Svend Grundtvigs: 
Gl. danske Minder. Jeg kunde maaske deri pege paa de Sagn, 
De har truffet paa, uden at foregribe Deres Arbejde? I alt Fald 
:.·al jeg lade Dem læse, hvad jeg skriver derom, førend det gaar 
: Trykken (rimeligvis i Nordisk Maanedsskrift). En U darbej
cel e om Thor og Eventyret om "Stærke Hans" i "Gl. danske 
. linder" skulde det være mig kjært at lade Dem se og høre 
Deres Mening om, inden den gaar samme Vej. 

Der er ingen Udsigt til, at jeg kan fortsætte med "Hermod", 
a kriftet mangler den fornødne Tilslutning. 3die Hefte ved

~ægges, og I s te skal jeg sende Dem, men for Tiden har (jeg ) 
: · ·e et eneste Exemplar deraf. 

Efter Deres gode Løfte venter jeg ved Lejlighed at modtage 
~ere fra Dem. 

Med venlig Hilsen! 

Deres forbundne 
Mads Hansen. 

Efterskrift:) 

Jeg var saa heldig, at min Hustru har hørt omstaaende Vise i 
·:1 Barndom. Af hende har jeg den første Linie i 3· Vers og de 

:o orste Linier i 4· Vers. 

t \'ar en Lørdag Aften/ 
~ gik mig ud at fri, 

·e; gik mig ej fra Hjemmet, 
: . Klokken den slog ti. 

- :._: Gjentegaard jeg vanker 
_ :1 lange, lange Vej; 
:J:" hYerje Gang jeg kommer, 

., sYarer hun mig nej. 

: • : .. K,·æld". 

J eg bankede paa Døren: 
"Og hør, du Pigelil! 
og hør, hvad jeg begjærer 
og hvad, jeg sige vil. 

Tre hundred blanke Daler 
jeg haver i mit Skrin, 
og de skal være dine, 
vil du mig lukke ind." 
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"Tre hundred blanke Daler 
dem tog jeg vel imod, 
ifald du lod mig være 
som Jomfru lige god." 

"Et Fingerguld jeg ejer, 
og Ædelstene fem; 
vil du min Kjærest være, 
da faar du alle dem." 

"Guldring og Ædelstene 
dem staar min Hu vel til; 
men hellere end dette, 
jeg J om fru være vil." 

"Det regner, og det blæser, 
det er saa kold en Vind; 
vil du min Kjærest være, 
saa lukke du mig ind." 

"Det regner, og det blæser; 
men fryser du om Kind, 
saa korn, naar Solen skinner, 
og der er ingen Vind." 

"Som Fisk i Vandet leger, 
saa let du kan dig sno; 
men jeg maa altid blive 
min Ungdoms Elskov tro." 

" Er du mig huld for Sanden, 
og kan du blive tro, 
saa kan du ogsaa vente 
en Sommer eller to." 

"J a vel, saa kan jeg vente 
en Sommer eller tre; 
men hvi skal jeg dog længes 
saa saare alle de?" 

"Ak nej, hvi skal du længes, 
naar du mig stra.x kan faa; 
gak saa i Morgen aarle 
for Fader min at staa!" 

Denne Vise findes i en Smule ændret Form trykt i "Ude og 

Hjemme", 27. Jan. 1878, med Noder. 

Den Interesse, som Mads Hansen her røber for Eventyr og Folke

viser, er af gammel Dato. Som Barn havde han af sin Mormoder 

faaet fortalt en Mængde stedlige Sagn, ligesom hun havde sunget 

gamle Folkeviser for ham. Forfatteren Peder R. Møller, en af Mads 

Hansens Ungdomsvenner, skriver: "Dette bidrog til allerede i en 

tidlig Alder at aabne hans Øre for vore Folkesanges vemodige Toner, 

og det Overnaturlige i vore overleverede Sagn og Fortællinger havde 

altid en stærk Tiltrækning for ham. Han drømte en Del af sin Barn

dom hen i en Eventyrverden, og saa levende var hans Indbildnings-
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J r. at han saa de omhandlede Skikkelser lyslevende og omgikkes 

. om om de vare nærværende." 

En Række Aar synes Mads Hansen imidlertid at have glemt denne 

:-:.:ærlighed for de gamle Overleveringer; men i 1870 udgav han 

~en med Anton Nielsen en Samling Fortællinger, Eventyr og 

= e. "Hovro til en Vinteraften" ( "Hovro" betyder Trøst, Glæde, 

• ::-::tojelse, Morskab ), som i de følgende fire Aar efterfulgtes af "Den 

e :\lmanak", der indeholdt lignende Læsestof. I disse fem Smaa

~er fi ndes en Del Eventyr genfortalt af Mads Hansen, samt nogle 

=.e. bygget over gamle Folkesagn ("Skatten", "Alterbægeret" 

... . I Airnanaken af 1873 har han endogsaa i "Ejlers Frieri" gjort 

::-øt Yellykket Forsøg paa at skabe en moderne Folkevise efter gam

:::ril : 

ng Ejler han sad med Niels Foged ved Bord, 

de talede baade om Hus og om Jord -

N aar Vaaren hun kommer, da klæder sig Vangen. 

De talede op, og de talede ned, 

ung E j ler var aabenbart slet ikke med. 

De talede baade om Vejr og om Vind, 

ung Ejler, han vendte det efter sit Sind . 

.. Og hør du, Niels Foged, du ved det vel ej, 

jeg elsker din Datter, og hun elsker mig." 

.. Din Gaard er for ringe at gifte sig paa; 

de Kaar du kan byde, de er mig for smaa. 

O!T aldrig min Datter skal blive din Brud, 

je!T \·il hende fæste til Eliegaards Knud." 

l."n!T Ejler han gik med Niels Foged omkring 

oo- saa paa hans Heste og alle Slags Ting. 

Fynske Årbøger 1945



330 Niels Th. Mortensen: Mads Hansens Sagn - og Folkevisedigtning 

"Og hør du, Niels Foged, den Fole, vi saa, 

jeg ønsker at kjøbe, maa jeg hende faa?" 

"Nej, aldrig skal hun komme ud af min Gaard, 

hun tjente mig tro i omtrent en Snes Aar. 

Jeg er ej det Skarn, der for Fordelen blot 

vil sælge et Dyr, der har været saa godt." 

"Ak nej, men saa er du ej heller det Skarn, 

der sælger for Penge sit eneste Barn. 

Thi kan du ej nænne, et Dyr lider Nød, 

hvor kan du da tvinge en Pige saa sød? 

Og haardere Nød der i Verden ej er, 

end tvinges fra den, som man rigtig har kj ær." 

"Du taler ret vel, hvad du siger er sandt, 

dog aldrig tilforn har jeg set det saa grant. 

Men altid min Datter mit Hjerte stod næst, 

jeg gjør, hvad for hende mig tykkes er bedst. 

Og elsker hun dig, skal hun være din Brud, 

hun skal ikke fæstes til Eliegaards Knud." -

Naar Vaaren hun kommer, da klæder sig Vangen. 

Den gamle Tone er genvakt i Mads Hansens Sind; men som den 

Digter og Forkynder han er, vil han gerne ogsaa meddele noget af sig 

selv, sine Stemninger gennem de gamle Eventyr og Folkeviser. 

Sit første store, selvstændige Forsøg gør han med Eventyrdigtet 

"Snehvide", der bestaar af tyve Sange (i "Markblomster"); men 

efter at Carl Ploug, hans litterære Vejleder og Hjælper, har betegnet 
det som "ikke lykket", opgiver han foreløbig at finde en personlig 

Form og nøjes med at restaurere de gamle Viser og at arbejde videre 

Fynske Årbøger 1945



.Viels Th . Mortensen: Mads Hansens Sagn · og Foll: evisedigtning 33I 

med forskellige Brudstykker, som han har fundet dels hos Berggreen, 

dels hos Svend Grundtvig. 

Dette gælder Folkeviserne. Sagnene derimod lærer han at behandle 

af N. F. S. Grundtvig gennem dennes aandfulde Elev, L. Helveg, idet 

han forsøger at tyde en dybere mytologisk Mening i de gamle Beret

ninger og at forklare dem aandeligt ( saakaldt Bragesnak! ) . Et saa

dant aandeligt udlagt Eventyr af Mads Hansen finder vi første Gang 

i .. Hermod"s I. Aargang, Side 305, "De tre Ting" . 

Som det fremgaar af det andet Brev til Tang Kristensen, syslede 

~Iads Hansen med endnu større Planer, nemlig at drage en Parallel 

mellem de nordiske Gudesagn og vore Folkeeventyr, i hvilken An

.edning han gentagne Gange paakalder Tang Kristensens Hjælp. Det 

··ammer, som man vil se af det følgende, til en ret indgaaende Brev

. ·eksling mellem de to M ænd: 

Sterregaard ved Stenstrup den 25. November 1877. 

Kjære Kristensen! 

Tak, fordi De var saa venlig at sende mig Eventyret om 
,.Pa ..... " til Gennemlæsning, og endnu mere fordi De villade 
mig læse fl ere. Men er der Brudstykker af Deres, jeg kan bruge, 
maa jeg da have Lov dertil? Det første, jeg kunde ønske at se, 
er noget om stærke Mænd, som i et eller andet ligner Thor. Er 
der ingen, der bliver narret med at forløfte sig som Thor, der 
lofter paa Jættens Kat, eller som da han drikker af Havet -
eller løber om Kap med Heksen - sover i Fingeren af J ættens 
Hanske - fisker Midgaardsormen eller lign. Sligt vilde være 
mier meget velkomment. Senere kommer jeg til Bygmesteren 
i .-\sgaard (Find ) , til Y duns Ran (den bortrøvede Dronning ) 
o .. v. 

I den sidste Tid har jeg næppe havt Tid til at skrive Brev. 
~Iit daglige Arbejde i Stald og Mejeri tager det meste af den. 
Og saa har jeg været en Tour i Kjøbenhavn i Anledning af 
'ogle Pengesager med min Boghandler (Th. Michaelsen ), der 
r ,·ed at spille Fallit, og som jeg taber ikke saa lidt ved. Et 
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godt Udbytte fik jeg dog af min Rejse, for jeg fik Hegel til Forl. 
i Fremtiden, og jeg fik kgl. Bevilling til at forhandle mine Bøger 
ved Kolportører. Det glæder mig, at De synes godt om 
"Hmdbg." og "Gmdbg.". Det er sandt, kjender De ikke en paa
lidelig Mand, der kan og vil paatage sig at gaa omkring og sælge 
mine Bøger i Deres Egn i længere Omkreds. J eg giver 25 pCt. 
af, hvad der sælges. Hvad der sendes første Gang maa betales, 
inden en ny Sending afgaar. Naar jeg faar Mandens Navn med 
Attest fra 2 Mænd, at det er en paalidelig og uberygtet Person, 
faar han en Forhandlingstilladelse, der skal fremvises for Politi
mesteren, inden han maa handle. Jeg ønsker gjærne at faa Sagen 
sat i Gang over hele Landet inden J u l. Er der flere, der vil gaa 
længere bort, kan de faa Arbejde, naar Egnen, de vil til, bliver 
mig opgivet. 

J eg var inde hos Svend Grundtvig og fik nogle Brudstykker 
af gamle Viser, som dog ikke er af stor Værd for mig. Han om
talte Deres Virksomhed meget rosende, hvad jeg allerede vidste 
fra "J ydske Folkeminder". En Vise, jeg har bearbejdet, ved
lægges. Det skulde glæde mig ved Lejlighed at høre Deres Me
ning om den. Er De ogsaa saa god at sende mig den tilbage, da 
jeg ikke har Tid til at skrive den af. De Viser m. m., som De 
sendte mig sidst, maa jeg maaske beholde endnu en kort Tid? 

Hermed sendes "Hermod" I. Hefte. De skal paa ingen Maade 
gjøre mig Gjengæld med at sende mig af Deres Bøger - jeg faar 
Gjengæld nok paa anden Maade. Hvad jeg ikke har, skal jeg 
nok faa efterhaanden. Min h jærteligste Tak for Deres gode 
Villi e. 

V enlig Hilsen fra 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Tang Kristensen foreslaar paa dette Tidspunkt Mads Hansen et 

nærmere Samarbejde. Forslaget gik ud paa, at de skulde udgive en 

Bog med Folkeviser i Fællesskab; den jydske Folkemindesamler skal 

skaffe Raamaterialet fra sine allerede dengang betydelige Samlinger, 

og den fynske Digter skal saa bearbejde Viserne. Mads Hansen 

svarer: 
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Sterregaard den 3· D ecbr. 1877 . 

Kjære Kristensen! 

Jeg har intet imod at arbejde sammen med Dem paa Vilkaar: 
at jeg faar Lov til at benytte de af mig bearbejdede Folkeviser 
til "Hermod" eller andre Tidsskrifter, forinden vi samler og ud
giver dem i Fællesskab; at vi med Hensyn til den omhandlede 
Bog staar Last og Brast med hinanden; og at dette Fællesskab 
kun gjælder for et Oplag (f. Ex. 2000 Ex em pl. ) og at jeg der
derefter har Ret til at indlemme de af dem, jeg vil, i mine 

amlinger. Desuden synes jeg, at vi for Livs og Døds Skyld 
maatte skrive en Overenskomst. 

Deres Forslag har bragt mig paa den Tanke, at vi muligvis 
kunde udstrække vor Fællesvirksomhed til Eventyrene. Da De 
naturligvis vil komme til at have mere Arbejde hermed end med 

angene, mener jeg, at vi kunde have lige Ret i alle Maader med 
Hensyn til Udbytte og Anvendelse. Jeg tænker nærmest paa 
:oreløbig at lade vore Arbejder komme frem i "Nordisk Maa
- edsskrift", der i saa Henseende staar aabent for mig, og først 
senere sammenarbejde det hele - maaske lidt kortere - til et 
særskilt Skrift. Som en Prøve paa, hvad jeg mener at ville faa 
ud af Eventyrene, vedlægger jeg et Udkast til noget saadant, 
som jeg har skrevet for flere Aar siden. 

Tak for Underretningen med Hensyn til Colporteringen. Jo, 
·eg vil nok have den omtalte Mand til at tage mine Bøger med. 
H an maa da først sende mig en Attest for sin Hæderlighed og 
Paalidelighed. Og saa er det jo bedst, at han og jeg træder i 
forbindelse med hinanden, saa at De ikke har nødig at have 
mere Ulejlighed med at være Mellemmand. 

Holm i Højbjerg har min Kone og jeg besøgt, Thyregod lige
saa. Kommer De til nogen af dem, saa hils dem. 

Og venlig Hilsen til Dem selv fra 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

~ t: dk as t, Mads Hansen vedlægger, har formodentlig været en 

--æ;:ling af Eventyret "Prinsessen paa Slottet i Sølvdalen", der 

-o:n i ., H ermod" 1878, Side 75- 93 - eller en lille Afhandling, 
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"Troen paa Trolddom", der ligeledes fremkom i "Hermod" r878, 

Side 2r-26. 

Imidlertid afstedkommer dette Brev af 3· Decbr. et forbeholdent 

Svar fra Evald Tang Kristensen, der frygter, at Mads Hansen vil ud

nytte ham økonomisk. Dette har aldrig været i Mads Hansens Tanker: 

Stcrregaard den 6. Jan. 1878. 

K j ære Kristensen ! 

De har vist misforstaaet mig, og det gør mig ondt. Jeg tror 
ikke, at De samler paa Sagn eller Viser for at "berige" Dem, og 
jeg vilde nødig, at De skulde tro, at jeg arbejder for Pengenes 
Skyld. Og naar jeg fortæller Dem, at det har kostet mig r 200 Kr. 
at faa første Aargang af "Hermod" ud - med andre Ord, jeg 
har endnu 1200 Kr. siddende i Foretagendet, og desuagtet ar
bejder jeg endnu paa at fortsætte og har i disse Dage forpligtet 
mig til at skaffe Indhold, læse Correctur og skrive Brevene alt
sammen for 1 o Kr. pr. trykt Ark, saa vil De vel forstaa, at der 
er noget andet, der driver mig til at vove mine Penge og at ar
bejde uden Løn. Nu, jeg vil ikke rose mig, der er vel ogsaa 
Tider, da jeg nødes til at se paa SlciJlingen, inden jeg giver den 
ud, men det er dog langt fra, at det er Pengehensyn, der har 
været det bestemmende, da jeg gav Dem mit Svar angaaende 
Viserne. 

At der maatte tales om denne Sag ogsaa var nødvendigt, for 
ellers kunde vi jo let komme til Misforstaaelsc herom. :rvfen hvad 
der gjorde, at mit Svar blev saalcdes, det var, at mine Viser i 
Almindelighed er mig selv saa kjære, saa jeg ikke kunde tænke 
mig glad ved at være afskaarct fra fri Benyttelsesret i Fremtiden. 
Naar De dømmer efter Dem selv, ved De heller ikke hvor meget 
det i Almindelighed koster mig at skrive en Sang. Det er hele 
Ugers stadig Syslen med den fattige Tanke. Ofte har jeg maattct 
finde mig i at bie hele Aar, inden jeg har faaet Naade til at 
iklæde min Tanke saadanne Ord, som svarede til mit Ideal. Og 
netop mine sidste Sange har kostet mig meRt - paa mange 
~iaader. Folkevisens Vemod og Længsel griber mig saa for
underlig, men ogsaa det at jeg kan føle med de Ord og (Toner?} 
har kostet mig aarelange {Tvivl?) . 
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Hvad Under da, at de bliver mig kjære, de Stumper jeg flik
ker ind i min Sang, og vil nødig skilles fra dem for ( . . ? .. ) . At det i 
Øjeblikket, da jeg skriver dem, heller ikke er noget let Arbejde, 
vil jeg søge at overbevise Dem om ved at anføre, at jeg har 
været hen ved 2 Aar om at fuldføre: J eg saa i Øster . .. Det var 
især ved at tale med Nutzorn, just som jeg havde faaet Deres 
Opskrift, at jeg fik Lyst til at fuldføre den til min Tilfredshed. 
(Undskyld, Deres Sager skal jeg sende Dem meget snart, der 
var blot et Par Melodier, jeg vilde vinde Tid til at skrive af.) 

Og hvad Eventyrene angaar, da har jeg mindst af alt tænkt 
paa at blive Medudgiver af "Jydske Folkeminder". Ser De, jeg 
agter at skrive nogle Forklaringer, om jeg maa kalde det, til en 
Del af vore Eventyr, Oplysninger om, hvad der kan ligge eller 
lægges i dem, og jeg vilde til b yde Dem Halvpart i U d byttet af 
mit Arbejde, naar De som er mere bevandret i Eventyr og Sagn, 
hvis De vilde give mig Anvisning paa, hvor de Eventyr, jeg 
søger efter, findes trykte i deres forskjellige Skikkelser, mulig
vis ogsaa overlade mig et eller andet, som ligefuldt kunde 
blive trykt i Deres egne Samlinger. Dette kan jeg naa 
alligevel, naar Gud vil unde mig Kræfterne dertil, for jeg kan 
kjøbe de Samlinger, jeg mangler, og studere dem igjennem 
saa godt jeg kan, saa naar jeg samme kun med lidt mere Møje. 
J eg troede, at det maatte være Dem et ubetydeligt Arbejde at 
give mig saadanne Anvisninger, eftersom De allerede har udtalt 
for mig, at De kjendte saa mange Optegnelser af Eventyr om 
Kraftkarle som Thor) om Trolden Find o. s. v., og det har aldrig 
været min Mening at være Medudgiver af Deres Sagn eller tage 
Halvpart i U d byttet for, hvad De ved Deres ihærdige og møj
sommelige Arbejde har samlet. Og endnu et Par Ord til Und
skyldning for min Færd imod Dem. Da jeg første Gang skrev 
til Dem, bad jeg Dem kun om nogle af de Brokker, De muligvis 
maatte have, som De ikke kunde bruge til Deres Samlinger. Jeg 
er saa lidt kjendt med den Maade at arbejde paa, at jeg troede, 
at alt, hvad De vilde benytte, havde De samlet paa et Sted, og 
alt det ubrugelige paa et andet Sted, saa Ulejligheden var ikke 
mere end at se disse Ting igjennem og laane mig et og andet, 
hvori der kunde være gjemt et lille Guldkorn, der var for godt 
til at lade ligge hen. Jeg syntes, at De forstod mig, og jeg blev 
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saa glad ved det, for hidtil har jeg staaet temmelig ene med 
mine Planer. 

Jeg skriver saa udførlig, skjønt Tiden er knap for mig, fordi 
jeg gjærne vil være rigtig forstaaet af Dem. Det skulde glæde 
mig meget, om De af og til vilde sende mig en gammel Vise, 
De ikke selv kan bruge, af det Slags, De ved, jeg søger, naar det 
kan ske uden at volde Dem for megen Ulejlighed - andet be
gjærer jeg ikke. Og saa beder jeg Dem at modtage en venlig 
Hilsen fra mig med Tak for, hvad De allerede har ydet mig, 
baade med Hensyn til Viserne og med Hensyn til mine Bøger. 
2. Saml. Sange medfølger. Den koster ikke noget, heller ikke den, 
De har givet Deres Kone. 

Airnanaken er gaaet ind for flere Aar siden, da Boghandleren 
fik Tab, fordi han Aar efter andet trykte for store Oplag, der 
ikke blev solgt. Der blev solgt ca. r 3,ooo om Aaret. 

"Hermod" begynder at udkomme igjen; men der er ikke lyse 
Udsigter for Skriftet. 

Glædeligt Nytaar 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

De Opskrifter, jeg havde fra Sv. Grundtvig, var af Student 
Nic. Christensen fra Vendsyssel og en Bondekarl fra Haldager
lille i Sjælland. 

Den i Brevet nævnte Vise, "J eg saa i Øster, jeg saa i Vester", er 

trykt Side 27 i "Hermod" r878 under Titlen " Folkevise". 

I Mads Hansens næste Brev giver han indtil videre Afkald paa et 

nærmere Samarbejde med Folkemindesamleren: 

Sterregaard d. r g. Jan . 1878. 

Kjære Kristensen! 

H j ærteligs t Tak for Deres venlige Brev! Med Hensyn til San
gene tror jeg nok, at De har forstaaet mig fuldkommen rigtig; 
derimod er det Dem vist ikke rigtig klart, hvad det er, jeg vil 
gjøre ved Eventyrene - det er kun ganske enkeltvis, jeg vil be
nytte hele Eventyr. J eg haaber om kort Tid at kunne tage fat 
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paa Mythen om Bygmesteren i Asgaard og Eventyr og Sagn
skikkelser i Trolden Find. Naar jeg er færdig, skal jeg lade Dem 
læse det, for at De kan se, hvad det egentlig er jeg vil. Det 
sidste Stykke om "det gode Værge" er ikke tilstrækkeligt til at 
klare det. Med Hensyn til den paatænkte Julegave, da synes jeg, 
at det er bedst, De er ene om den, da det dog væsentligst vil 
blive Dem, der giver Bidrag og har Arbejdet dermed. Men jeg 
vil inderlig gjærne skrive et eller andet til den uden Honorar, 
især synes jeg, at De maaske maa kunne bruge nogle af mine 
restavrerede Folkeviser, som De selv har givet mig Æmnet til. 
Jeg takker Dem, fordi De vil være saa god at skrive noget af til 
mig; men hvis der fra Deres Side ikke er noget til Hinder der
for, vil jeg gjærne paatage mig Arbejdet selv, idet De kunde 
sende mig et Par af Deres Hefter af og til - og jeg skal ikke 
tage andet ud deraf, end hvad der er saa mangelfuldt, at De 
ikke kan bruge det til Deres Samlinger, og ikke uden at meddele 
Dem, hvad jeg agter at benytte. 

Hvad saa Fællesskabet om Udgivelsen af et eller andet angaar, 
da maa vi helst bie dermed, indtil vi kan komme til at tale 
mundtlig sammen. Jeg sender hermed nogle Hefter Sange; men 
jeg vil ikke have Penge for dem, heller ikke vil jeg have de 
Penge, De siger, at De skylder mig, men jeg vilde være glad ved, 
om De vilde sende mig 2. Del af "Jydske Folkeminder", som De 
har faldbudt i Højskolebladet ( r. Del har jeg) . 

(Veb ... ?) Avis er her ikke Plads til i Pakken denne Gang, 
men de skal følge med næste Gang. 

Venligst Hilsen til Dem og Deres Hustru fra 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

arnarbejdet mellem Tang Kristensen og Mads Hansen fortsættes 

altsaa under den gamle Form: 
Sterregaard d. 20. Febr. 1878. 

Kjære Kristensen! 

Et Par Ord til Svar paa Deres sidste venlige Brev skal De dog 
have, hvor travlt jeg end har. Tak for det sendte. Viserne er jeg 
glad ved. Jeg tror, der er flere, jeg med Held kan gøre lidt ved, 
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f. Ex. "Ude ved Aa" og "Den fredløse" (56 og 57 ) . De skylder 
mig intet, men jeg skylder Dem. Skal jeg tale med min Boghand
ler R. Nielsen i Odense om Udgivelsen af Deres Skjæmtesagn? 
Det er jo ham, der har Kamps. Componistfirmaet M N er 
Nutzorn og mig. N har digtet Melodien til de to første Linier, 
jeg til de to sidste. 

Lad Calporteuren beholde Bøgerne indtil videre. 
Posten kommer. 

V enlig Hilsen 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Sterregaard d. (?) Febr. 1878. 
Kj ære Kristensen! 

Hermed tilbagesender jeg Deres Opskrifter og Blade, og Tak 
for Laanet. Har De flere Vers til den Melodi 

"Og er det ej en Hjærtens Sorg 
og Ynk paa denne J ord -" 
eller til 
"Gud vide (n ) skal i Himmelen" 
eller 
"J eg er kun en fattig Pige" (Mel. hos Berggreen ) . 

Melodien: "Og er det ej en Hjærtens Sorg" kan blive rigtig 
k jøn, naar den bliver omdigtet. 

J eg tillader mig at vedlægge noget, jeg har skrevet og bestemt 
til "Nordisk Maanedsskrift" . J cg vil være Dem taknemlig for at 
sige mig Deres Mening derom. Men jeg maa have det tilbage 
inden ret længe. Er der ikke noget, jeg kan være Dem til Tjene
ste med? Jeg er snart undselig ved at blive ved at modtage uden 
at give noget igjen. 

Med venlig Hilsen 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Det "noget", Mads Hansen vedlægger sin Skrivelse, er, som det 

fremgaar af næste Brev, en Afhandling om Bygmesteren i Asgaard 

og Trolden Find: 
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Sterregaard d . 13. Marts 1878. 

Kjære Kristensen! 

Tak for det sendte. Det er kun min Hensigt i nogle faa Træk, 
hentede fra Asalivet og Middelalderens Folkedigtning, at vise, 
at Vanens Grundbetragtning af Menneskelivet har holdt sig 
gennem Tiden - her Forestillingen om den Fare, der er ved at 
forbinde sig med onde Magter for at tjene gode Formaal. Jeg 
har ikke villet og vil heller ikke gaa ind paa at efterspore Over
gangene, dertil har jeg ikke Sagkundskab nok. Men da jeg langt 
fra undervurderer et saadant Arbejde, kunde jeg vel ønske, at 
De ledsagede mit Forsøg med nogle Oplysninger i saa Hen
seende. Jeg har kun villet give et Grundrids til et Arbejde, der 
videre kan udføres af andre. Mere magter jeg ikke. At indføre 
Sagnene helt og holdent er upaatvivlelig bedst; men jeg havde 
forstaaet, at De var ved at udgive dem, og saa vilde jeg blot 
henvise til dem og forøvrigt kun anføre saa meget som højst 
nødvendigt til Forstaaelsen. Nu skriver jeg dem ind i Stykket -
men Sagnet om "Den første Brud ved Kirken" har jeg ikke uden 
i min Hukommelse; det gjør vel heller ikke noget, om det ikke 
kommer med. Jeg har ikke taget fat paa Svadilfar, fordi Sagnet 
om ham ikke har nogen stor Indflydelse paa min H o vedtanke; 
men jeg synes nok, at jeg kunde have Lyst til at skrive lidt om 
ham ogsaa, naar jeg rigtig kunde faa fat paa Betydningen, navn
lig fordi denne Del af Mythen jo ikke lader sig pille fra det 
ovrige, uden ( ... ? .. . ) De har (glemt? ), at det savnes. Hvad 

. M. Petersen skriver derom, synes mig noget aandløst. "Den, 
der fører Slud med sig". Jeg vilde hellere kalde ham det dyrisk 
kraftige ved Jættenaturen. Men saa "Slejpner", Føllet? Skal jeg 
tage fat derpaa, maa jeg have min Tid til at tænke over Sagen; 
og jeg kunde da med Held bruge noget af det sendte. Kan De 
giYe mig gode Raad, tager jeg med Tak derimod. Skriver jeg 
noget, skal jeg sende Dem det. 

Eventyret fra K. Jørgensen har jeg faaet. 

Med venlig Hilsen 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 
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Afhandlingen om Bygmesteren i Asgaard og Trolden Find findes 

samme Aar i "Nordisk Maanedsskrift", Side 376-395, under Titlen 

"Danske Folkeæventyr, oplyste især ved Sammenligning med Old

sagnene om Aser og Jætter". 

Mere af samme Art naaede Mads Hansen aldrig at faa færdig, 

dels fordi L. Helveg fraraadede det (hvorimod Tang Kristensen op

fordrede ham til at fortsætte ), dels fordi Sygdom og senere Døden 

afbrød Arbejdet. 

I et Brev af 25. Maj samme Aar taler Mads Hansen om den Syg

dom, der alt for tidligt lagde ham i Graven: 

Kjære Kristensen! 

Tak for det tilsendte! Og undskyld, at det har varet saa længe, 
inden De hørte fra mig. Jeg har haft saa travlt med Markarbej
det nu længe, at jeg slet ikke har havt med det mindste andet 
at gjøre, end hvad der ikke kunde opsættes. Saa var jeg lige 
bleven færdig med Sæden og med Rodfrugtmarken og skulde 
til at se lidt efter mine andre Sager, men da blev jeg pludselig 
syg af et Onde, som jeg har lidt af i mange Aar, men dog været 
fri for nu i halvtredie Aar, saa jeg haabede at være blevet ganske 
helbredt. Det er en Slags Blodspytning. Jeg har søgt mange 
Læger, og alle siger de, at det ikke er fra Lungerne, men en 
Forblødning fra Aarerne mellem disse og Hjærtet. Professor 
Hornemann i Kbhvn. siger, at det er maskeret Koldfeber, og 
det tror jeg, fordi der er en vis Regelmæssighed ved (det? ) , og 
fordi Chinin synes at være det virksomste Lægemiddel. Jeg sid
der oppe, men kan ingen Ting bestille. Og værst er det, at det 
altid er langvarigt, inden jeg kommer mig rigtigt. Mine Børn 
( 2 af dem ) har ogsaa været syge i denne Tid, saa vi havde det 
ikke saa ganske let. 

Med Hensyn til Deres "Jydske Folkeminder", da har jeg kun 
den Betænkelighed ved Foretagendet, at De vil faa Boghand
lerne over hele Landet imod Dem, og det er ikke heldigt, heller 
ikke for Deres andre Skrifter. Jeg vilde hellere raade Dem til at 
lade Opfordringen trykke i nogle hundrede Exempl. og omsende 
dem til V en n er og Lærere hist og her i Landet med Anmodning 
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om at virke for Sagen. Vil De have Opfordringen i Bladene, 
maa De helst tilføje, at De forgjæves har søgt at faa en For
lægger. Dette er nu min Mening, og De maa ikke tage det for 
andet. Selv tegner jeg mig for 2 Exemplarer. 

For Tiden ved jeg ingen Embeder, der er ledige, men jeg skal 
have Dem i Tanker, saa snart Lejlighed gives. Det er ikke saa 
let at komme ind i et godt Embede for en fremmed, da der altid 
er Andenlærere eller andre, der er kjendt. Et simpelt Anden
lærerembede eller en Biskole er heldigere for en ung Lærer fra 
først af end saadanne Embeder, som De har havt eller har. Det 
skulde glæde mig, om vi kunde komme nærmere sammen. 

J eg tror næppe, at R . Nielsen tager Deres Saml. paa Forlag; 
han er i den senere Tid blevet meget sky for sligt og har sagt 
Nej til Ting, der har god Udsigt til større Afsætning. 

Med mine Bøger og Afregningen haster det ikke. H vis det 
bliver et godt Aar, mon da ikke Calporteuren vil begynde til 
Efteraaret igen? 

1. Hefte af "Hermod" 2. Aargang er udkommet, men det er 
vel umuligt, at han kan faa nogle Holdere for Tiden? 

Eller skal jeg sende nogle Exemplarer? 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Deres Dom over mit Udkast til en Bearbejdelse af en Folke
vise billiger jeg ganske fra Deres Standpunkt. Men jeg har havt 
en anden H ensigt, nemlig ved en fri Bearbejdelse at gjøre en 
gammel Vise iørefaldende og sangbar. Jeg takker for Deres 
uforbeholdne Udtalelse. Saadant sætter jeg altid stor Pris paa. 

T ang Kristensen, der paa dette Tidspunkt boede i Faarup (Viborg

Egnen ) , havde skaffet Mads Hansen en Kolportør (Søren J. Lading ) 

paa Stedet. Afregningen gik gennem Tang Kristensen. 

Som det fremgaar af Brevet, vilde Tang Kristensen gerne bort fra 

det magre, afsides Embede. Med Tanke paa et snævrere Samarbejde 

med den fynske Digter søgte han paa Mads Hansens Opfordring et 

Par fynske Lærerembeder, vistnok Bøjden ved Faaborg og H errested 
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mellem Odense og Nyborg. Men forgæves. Det følgende Brev handler 

bl. a. herom: 

Sterregaard d. 2 7. Aug. 1878. 

Kjære Kristensen! 

J eg har hidtil ikke kunnet faa at vide, hvornaar Ansøgnin
gerne til de to Embeder skal være indgivne, da jeg ikke har set 
i Bladene, at de er opslaaede vacant. J eg læste i Amtsraadsfor
handlingerne, at Lærerne var afskedigede, andet ved jeg ikke. 
De maa vel have en Bekjendt i Kbhvn., som holder Skoletiden
den, hos hvem De vil kunne faa den ønskede Underretning. Jeg 
haaber, at det er tidsnok endnu. Kommer De ikke her om ad 
paa Hjemrejsen? De skal være velkommen hos mig. 

Ja, vi skrev rigtignok "Hovro", da vi udgav den Bog, A. N. 
og jeg; først senere har jeg faaet at vide, at det er galt. Jeg har 
altid glædet mig til, naar jeg kunde hjælpe til at redde noget 
godt gammelt fra Glemsel, om jeg end ikke er saa videnskabelig 
dannet, at jeg kan fremvise det i sin hele Renhed. Jeg har ingen 
Ting lært i min Ungdom, og derfor kan jeg ingen Ting til 
Gavns - det er jeg lige saa kjed af som De paa mine Vegne. 

Min Hustru har været paa Askov Højskole baade under 
Lærermødet og forud for det - ja, det har jeg maaske fortalt 
Dem. Det er jo saaledes, at det, man er glad ved, taler man 
helst om. Jeg har ogsaa været derovre et Par Gange, den sidste 
Gang en hel Uge. Det er en Opfriskning for mig, noget lignende 
som Kjøbenhavnsrejsen for Dem. 

J eg lever nu i det Haab, at De kommer hertil inden ret længe, 
og vil derfor opsætte Talen om adskilligt andet, jeg kunde have 
Lyst til, til den Tid. 

Jeg vil anbefale Dem at rejse med Dampskib til Svendborg 
for at se den smukke Indsejling gjennem Sundet. Fra Svendborg 
og hertil er 2 Mile. Hver Eftermiddag gaar der Deligence til 
V. Skjerninge og Ulbølle (sidste Sted tæt herved), men Egnen 
er saa kjøn, at det er Synd at stænge sig inde i en lukket Vogn, 
og er De godt tilfods, vil jeg anbefale Dem at gaa. Omegnen af 
Svendborg, især Ovinehøj, maa De ikke forsømme at gjøre Dem 
kjendt med. Bøjden er omtrent 3 Mile herfra. Herrested er paa 
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Vejen til Odense. Jeg kan love Dem en venlig Modtagelse, men 
desværre ikke kjøre ret langt for Dem, da mine Heste har noget 
mere Arbejde, end de kan naa, saa jeg maa leje til en Del. 

V enlig Hilsen 

Deres hengivne Ven 
Mads Hansen. 

Evald Tang Kristensennaaede ikke om ad Sterregaard paa Hjem

rejsen fra København. Først efter Mads Hansens Død fik Enken Be

sog af Folkemindesamleren. 

De følgende (sidste) Breve fra Mads Hansen handler hovedsagelig 

om hans Helbred og om hans stadige Syslen med Sagn, Eventyr og 

Folkevisestrofer: 

Stenegaard d. 27 . Novbr. 1878. 

Kj ære Kristensen! 

Endelig er jeg kommen en Smule til Ro efter den travle Som
mer. Det er ikke mange Dage, siden jeg blev færdig med min 
Høst (Rodfrugterne ) . Alt er nogenlunde vel; men jeg synes, at 
jeg ikke har rigtig Mod til at tage fat paa skriftlige Arbejder. 
Min Selvkritik er bleven strængere med Aarene, og mine Uheld 
med Boghandlerne har ogsaa virket hæmmende paa mig. I næste 
Uge skal der være Avktion paa R. Nielsens Bøger, deriblandt 
Husmandsbogen og Hermod, som jeg har tabt. J eg ved ikke 
selv, om jeg skal kjøbe dem anden Gang. Med Folkeviserne gaar 
det kun smaat. Jeg har hele Sommeren arbejdet paa Deres Op
skrift: "Mine Blomster de visner midt om Sommeren for mig", 
men jeg har atter lagt den til Side. At arbejde videre med 
Eventyrforklaringer har jeg indtil videre opgivet, da jeg vistnok 
har for lidt Udvikling dertil. Det Hæfte, hvori det, De før har 
læst, er trykt, sender jeg Dem til Gjennemlæsning. Derefter er 
De vel saa god at sende mig det tilbage. 

Kunde De ved Lejlighed give mig nogle flere Brudstykker af 
gamle Folkeviser, vil jeg være Dem meget taknemlig. Maaske 
saadant noget kunde ildne mig lidt op. Men hvad skal jeg give 
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Dem for al den Ulejlighed. Jeg husker ikke, om jeg har sendt 
Dem min "Gaardmandsbog", ellers maa De underrette mig 
derom. Hvad De ønsker for de Sagn, der er trykt i min Afhand
ling, maa De fradrage, naar De en Gang faar Penge hos Col
porteuren. Vil han have fat iaar igjen? Har han ikke Mod til 
at rejse øster paa ad Randers-Hobro-Aalborg? Det er jo gode 
Egne, og der har jeg aldrig havt Colporteurer. Gmdbg. er blevet 
meget velvillig modtaget af Pressen. 

Vi ønsker Dem og Deres Hustru til Lykke med Pigebørnene. 
Er De alle raske? 

Det var kjedeligt, at De ikke fik bedre Held med at faa nogle 
af Deres Sager trykte. Det maa være forfærdelig trættende saa
ledes at skrive af i det uendelige. · 

Venligst Hilsen til Dem og Deres. 

Deres hengivne Ven 
Mads Hansen. 

Hvorledes gik det med Embederne, hvem fik dem? 
Et Brev fra Dr. L. Helveg om mm Eventyrsnak vedlægges, 

men bedes tilbagesendt. M. H. 

De har vel set i Bladene, at jeg samler paa Skildringer fra de 
to sidste Krige. K jender De nogen, De kunde formaa til at give 
mig Meddelelse? 

Sterregaard d. 4· Jan. 1879· 

Kjære Kristensen! 

Hjærteligst Tak for Deres Brev og især for Deres Billede, som 
det var mig en sand Glæde at modtage. Jeg burde for længe 
siden have svaret og takket Dem, men jeg har været syg siden 
den r o. Dee br., og jeg er endnu ikke rask. Jeg vilde have sendt 
Dem et bedre Billede af mig i Dag, men da jeg ser til, er det 
plettet af Fugtighed, saa det duer ikke til noget. De faar saa 
have det tilgode. En Opgjørelse med Søren J. Lading vedlægges. 
Men hvad De har Lyst til at beholde selv eller give bort til Ven
ner af Resten, der er tilbage, maa De beholde. 
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Maaske jeg nok kunde skrive et Vers til Deres ABC, naar De 
vilde sige mig, om det skal være om Dyr eller hvad andet. Det 
er jo, kan jeg tænke, for de aller mindste, læsende Børn. Hidtil 
har jeg ikke kunnet. 

Skal jeg tage videre fat .paa Eventyrene, skulde det være Thor 
sammenlignet med de stærke Eventyrhelte eller Y dun med de 
bortrøvede Dronninger og Prinsesser. Jeg tror selv, at jeg har en 
naturlig Evne til at fremstille sligt paa en ganske smuk og til
talende Maade; men jeg mangler Kundskab. Jeg burde kjende 
hele Middelalderens Digtning samt græske og romerske Oldsagn 
og meget andet. Schrøder har opmuntret mig til at fortsætte, 
men L. Helveg ikke. Hans Brev har De jo set, og i denne H en
seende tager jeg Helveg som en større Autoritet end Schrøder. 

Folkeviserne, de nyere halv lyriske, er jeg derimod ikke bange 
for at tumle med, da jeg tror, at det ligger særdeles for mig, og 
det kan gjøres uden de store Kundskaber. 

J eg har Deres første Sagnsamling. Grundtvigs 2. Saml. har 
jeg derimod ikke læst endnu. Heller ikke har jeg endnu læst 
Bjørnsans Magnhild, som De omtaler, men den faar vi i en 
Læseforening om kort Tid. Jeg maa kjøbe saa mange nødven
dige Bøger, at jeg maa indskrænke mig lidt med Hensyn til 
meget andet, jeg kunde have Lyst til at have. Jeg kunde saaledes 
have stor Lyst til at læse Holger Drachmanns "Prinsessen og det 
halve Rige", og se hvorledes han tager paa Eventyrene. I "Ude 
og Hjemme" har denne Bog været rost meget. De ved jo, at jeg 
ogsaa en Gang har skrevet et Eventyr "Snehvide" om paa Rim. 
Det er uheldigt paa mange Maader, men jeg synes ogsaa, at der 
er kjønne Steder deri, og jeg kunde have Lyst til at omarbejde 
det grundigt, til et nyt Oplag af mine Digte kan udkomme. 
Kunde De skaffe mig nogle flere Brudstykker af gamle Viser, 
som jeg arbejder paa nu i denne Tid, til jeg bliver rigtig rask 
til det udvendige Arbejde, vilde det glæde mig. En Opskrift, jeg 
har faaet hos Dem: "Mine Blomster de visner midt om Somme
ren for mig", har jeg arbejdet paa snart et halvt Aar, uden at 
den dog tilfredsstiller mig, men det nytter ikke, at jeg tager fat 
paa den igen, inden jeg kommer paa Gled med noget andet. 

Glædeligt Nytaar og venlig Hilsen fra Deres hengivne 

Mads Hansen. 
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Sterregaard d. 22 . Jan. 1879. 

Kjære Kristensen! 

Jeg har nylig fuldendt en af mine Folkeviser, bygget paa 
Grund af et af de Brudstykker af ældre Viser, De har været saa 
god at overlade mig. Jeg finder selv en Fornøjelse i at sende den 
vedlagt for at lade Dem læse den (De maa naturligvis ogsaa 
beholde den ) og venter at høre Deres Mening om den. 

3· Vers (Planter du en Lilje o. s. v. ) maa De optage i Deres 
ABC, hvis De kan bruge det. Haster det ikke for meget, faar jeg 
vel Lykke til at skrive et andet. 

Jeg bliver ved at skrante. Jeg kan ikke faa at vide af Lægerne 
om det (er ) Lungerne, der er angrebne, eller det er Brystcatahr; 
men i ethvert Tilfælde vil jeg næppe blive rask, før Sommeren 
kommer, og kommer vist til at holde Stuerne i flere Maaneder. 

Med venlig Hilsen 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Hører du, hvor Stormen mod Ruderne slaar 
og min Abild efter Vaarsolen sukker? 
- Det sidste Suk jeg sukker for dig, 
(før jeg sidst? ) mine Øjne tillukker. 
(tror jeg vidst? ) 

Sterregaard d. 12 . Febr. 1879. 

Kjære Kristensen! 

Hjærteligst Tak for Deres sidste Brev med de mange Vise
stumper. Der er to, som jeg tror at kunne faa noget ud af. Det 
er den om Pigen og Karlen, der gik paa Engen og rev Hø (helt 
omdigtet ) og den om Bittemand. Derimod vil jeg vist aldrig 
kunne faa noget ud af den om Haandværksfolkene. Bare jeg 
havde et stort Udvalg af Materialier. I denne Tid er jeg, skjønt 
jeg ikke er rask, ret godt oplagt til at sysle med sligt, og om jeg 
end ikke gjør meget færdigt, forbereder jeg mangt et Arbejde, 
som jeg kan efterse og pudse af til Sommer, vil Gud at jeg bliver 
rask og kan komme ud at arbejde i den friske N a tur. 
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Jeg takker meget for de kjønne Vers af Dem selv, De sendte 
mig. Jeg kan desværre ikke bruge dem, da "Hermod" ikke ud
kommer mere. 

Da jeg har god Tid, kan jeg maaske optage Arbejdet med at 
skrive om Thor som Eventyrhelt. De kunde hjælpe mig meget 
ved at sende mig nogle Opskrifter om stærke Mænd, gode Vaa
ben, der altid rammer, eller hvis De har nogle, der kan minde om 
Thors Eventyr med U dgaards Loke (løfte paa Katten, drikke af 
Havet, slaas med Kjællingen o. s. v. ) eller om det at Thor slaar 
paa Jættens Pande og denne siger: "Jeg synes, der faldt et 
Blad." Det kommer mig for, at jeg har hørt noget lignende i et 
Sagn; men jeg kan ikke finde det. 

Eller - hvis De, som er langt bedre hjemme i vore Sagn 
og Eventyr end jeg, kjender trykte Eventyr eller Sagn, som 
passer mig, vil De da ikke være saa god at give mig et Fin
gerpeg. Og støder De tilfældigvis paa flere Brudstykker af gamle 
Viser, saa ved De, at de er mig velkomne. De sendte skal De 
faa igjen om kort Tid. Deres egne Viser vedlægges. 

Med Hensyn til Bøgerne De har faaet, da siger jeg: "kvit", 
naar jeg faar de I o Kr., De skriver om. De gjør mig saa mange 
Tjenester, at hvad der bliver tilovers bliver endda kun et meget 
ringe Honorar. 

Venlig Hilsen fra Deres hengivne 

Mads Hansen. 

N. B. Kampen om Midgaardsormen. Hammerkastningen 
(Frejas S ... ?) . Undskyld, naar jeg skriver hurtigt, kan jeg ikke 
huske at stave Eventyr med "Æ", som jeg ikke er vant til fra 
min Ungdom. 

Kjender De ikke flere Vers til 

end dette ene? -

Jeg er kun en fattig Pige, 
mine Venner ere faa, 
mine Venner ere rige, 
dem kan jeg ej stole paa, 
men jeg har endda en Ven, 
det er Gud i Himmelen -
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eller til en gl. S k jæmtevise : 

Og Smeden kaldte paa sin Dreng, 
at han skuld op og blæse, 
- - - - - - - der fløj 
en Gnist i Smedens Næse. 

Og Smeden løb og skjændte, 
og Drengen rendte efter ham, 
han troede Smeden brændte. 

Sterr-egaard d. 1 7. Marts 1 879 . 

Kjære Kristensen! 

Undskyld, at jeg har voldt Dem den Ulejlighed med at sende 
Heftet tilbage. Aarsagen er, at uden paa staar I. H æfte, medens 
det indeni er 2. Hæfte; det har narret mig. J eg sender nu et 
I. og 2. H æfte til Dem, som jeg beder Dem at modtage som en 
lille Vennegave eller rettere som et Bevis paa, at jeg skjønner 
paa de mange Tjenester, De gjør mig, og dertil et I. H æfte til 
at parre med det, De har til Læseforeningen. Disse 2 sidst om
talte H æfter kan De lejlighedsvis betale mig med Frimærker til 
et Beløb af I 6o Øre for begge H æfter. 

Maa jeg bede Dem være saa god at gjøre mig den Tjeneste 
at henvise mig til nogle Æventyr, der kan rimes sammen med 
Thors Mythen. Jeg skrev sidst til Dem derom forleden. Jeg hu
sker ikke godt, og derfor er det mig et møjsommeligt og kjed
sommeligt Arbejde at maatte gjennemlæse næsten alle de Æven
tyr, der haves, hver Gang (jeg ) skal tage fat paa saadant noget. 
Da kan De, der kjender saa mange og kan dem halvt udenad 
vistnok med lidt Umage hjælpe mig lidt til Rette. J eg ønsker 
ikke andet, end at De med nogle Pennestrøg vil meddele mig, 
hvad De har i Hukommelsen om den Sag og muligvis laane 
mig et eller andet Æventyr, De har liggende afskrevet med Lov 
til at lade det trykke. 

Hermed tilbagesender jeg de Opskrifter, De har laant mig -
Tak for Laanet - og vedlægger et Udkast til en Vise om Hr. 
Bittemand. Som sagt, det er kun løst opsat og skal nærmere efter-
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ses. Er De saa god at sige mig Deres Mening derom. ~Iaaske jeg 
ogsaa kan gjøre noget ud af Visen om Karlen og Pigen ved 
H øet og "En Yngling udi Skove gik" . 

Med min Helbredelse gaar det godt fremad. Da det blev T ø
vejr, kunde jeg straks mærke Bedring, men nu har Yi atter Vin
ter med Frost om Natten og Sne. 

Venligst Hilsen fra 

Deres hengivne 
Mads Hansen. 

Skulde der et Omkvæd til Hr. Bittemand mellem 2. og 3· 
Linie, maatte det vel være 

"Med la, la, la ." 

Men jeg synes bedst om at nøjes med det sidste. Det overleve
rede hører vist næppe sammen med Visen. Kjender De nogen 
anden Vise, med den samme T anke, som "En Yngling gik i Sko
ven"? J eg mener nogen virkelig god Vise, for da vil jeg ikke 

arbejde med den. M. H . 

De r o Kr. har jeg modtaget. 

Sterregaard d. 28 . April 18 7g. 

Kjære Kristensen! 

Sidst jeg skrev til Dem, glemte jeg at lægge Visen om Hr. 
Bittemand i Brevet og sender den nu hermed tilligemed et Par 
af Deres Opskrifter, som jeg ligeledes har glemt at tilbagesende. 
J eg kunde nok ønske ved Lejlighed at høre Deres Mening om 
Vi en ; Nutzhorn saa den forleden hos mig, han havde det at 
udsætte, at den metriske Form ikke er gjennemført - at der 
ikke er lige mange Ord med lige Tonefald i hvert Vers. 

Af Visen: "Jeg synes, den Vinter den blev mig saa iang" maa 
De bruge saa meget, De vil til Deres A B C og være første Mand 
paa Torvet med den, for H endriksen har sendt den tilbage som 
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bYert Fald er utrykte. Jeg vil gætte paa en Snes Stykker ialt. Af disse 

har vi Kendskab til lidt over Halvdelen. 

Som Eksempel paa, hvor skuffende Mads Hansen har forstaaet at 

efterligne den gamle Folkevisetone, kan nævnes, at en af hans Viser 

\·ed en Fejltagelse er blevet optaget i en Udgave af gamle danske 

Folkeviser. Udgiveren, en ellers sagkyndig Mand, havde troet, at 

Yisen blot var optegnet af Mads Hansen. 

Evald Tang Kristensen forsynede efterhaanden den fynske Digter 

med en Mængde Brudstykker. For at give et Par Eksempler paa, 

hYorledes Mads Hansen af nogle faa Strofer skabte en hel Vise, hid

sættes to Sange, af hvilke den første stod i "Ude og Hjemme" den 

30. December r877. De fremhævede Linjer er taget fra en ældre 

:::ang, Resten har Mads Hansen digtet: 

LÆNGSEL 

Ene saa er du min ypperligste Glæde, 
ene hos dig har min Kjærlighed Rod; 
gaar jeg til Arbejd, og gaar jeg til Sæde, 
tænker jeg paa dig, min Aller k jæreste god; 

gid du var mig nær, 
som du langt borte er, 

det er mit Ønske og al min Begjær. 

Gaar jeg i Skov og i Mark og i Enge, 
Solen fremstiger og al Ting fryder sig, 
dejlige Frugter paa Kvisten monne hænge, 
ikke saa kan det dog mer fornøje mig. 

Gid du ... 

Gaar jeg ved Søen, naar Mørket nedfalder, 
Skoven giver Gjenlyd af frydefuld Sang, 
horer jeg, Hinden i Rørmosen kalder, 
næres kun min Længsel og øges min Trang. 

Gid du ... 
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Men der vil møde os lysere Dage; 
- to, som rigtig elske, kan aldrig skilles ad; -
Glæden vil komme som V aaren tilbage, 
Hjærtet sig fryde som Fugl i Foraarsbad. 

Naar du er mig nær, 
som du nu borte er, 

da er forsvunden min Sorrig og Besvær. 

En af Mads Hansens mest vellykkede Folkeviser er "Den sorrig

fulde " ("Husvennen" 22. Marts 1891 ): 

J eg sørger ikke, for min Fader er død, 
den Sorrig er vel at forvinde; 
men mit linhvide Klæde det haver jeg tabt, 
det kan jeg ret aldrig mere finde. 

J eg sørger ikke for det Guld, jeg har mist', 
det skal ej mit Hjærte fortryde; 
men min fagreste Lilje den haver jeg brudt, 
og den kan ret aldrig mere fremskyde. 

J eg sørger ikke for min svigfulde Ven, 
mit Saar, det kan Tiden vel lukke; 
men mit dyreste Smykke, det brød jeg itu, 
den Sorrig kan ingen T aare slukke. 

Nu ved jeg ikke mit levende R aad, 
det er e j i V er den tilbage, 
give Gud, at jeg laa i den sorte Muld 
med baade min Sorrig og min Klage. 

Krist give mig af sin Naade fuldgod 
sit lyshvide, skinnende Klæde, 
ingen Sorrig i Verden kan være saa stor, 
han kan den omvende til Glæde. 
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Krist give, jeg for hans Trone maa staa 
med Sejerens Palme i H ænde, 
at jeg Livsens Krone og Smykke m aa faa, 
saa faar jeg da Bod for min Elende. 

353 

Emnet til denne Vise har Tang Kristensen givet Mads Hansen med 

forste Vers; dog har Digteren samtidig kendt følgende Strofer af en 

ret værdiløs Vise (S v. Grundtvigs Opt. ) : 

Mit linhvide Klæde, det tog du fra mig, 
jeg er en ulykkelig Kvinde; 
den Sko, som jeg tabte i Dansen med dig, 
den er ikke mere at finde; 
det frydefulde Smykke, som jeg havde paa, 
det har du fra mig borttaget ogsaa. 
J eg mener jo hermed min Ære, 
hvad kunde du gjøre mig værre? 

I ingen af de Biografier, der er skrevet over Mads Hansen, findes 

.,mtalt hans Sagn- og Folkevisedigtning, og Grunden maa sikkert sø

deri , at man ikke har kendt noget videre til den, fordi denne Del 

: hans Produktion findes spredt i Tidsskrifter eller ligger utrykt hen. 

om vi har set af Brevene, skyede den da allerede svækkede Mads 

H ansen ingen Anstrengelser for at drage de "poetiske Glimt", der 

... r at finde i Berggreens, Svend Grundtvigs og Evald Tang Kristen

. - Brokkasser, frem i Lyset i en restaureret Form. 

~ ·ulde alle disse Anstrengelser have været gjort forgæves? 

* 
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Jeg skylder Bibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Aalborg, Tak for 

Ulejligheden med at efterspore de gengivne Breve, der nu opbevares 

i Evald T an g K ristensens Samling i Dansk Folkemindesamling, Det 

Kgl. Bibliotek. 

De tilsvarende Breve fra Evald Tang Kristensen til Mads Hansen 

findes formodentlig i de efterladte Papirer, som Mads Hansens 

Arvinger har skænket til Det Kgl. Bibliotek. Men disse Papirer (se 

Det Kgl. Biblioteks Haandskriftskatalog ) er ikke tilgængelige før om 

nogle Aar. 

Endvidere skylder jeg baade Hr. Johs. E. Tang Kristensen og Hr. 

Arkivar Harald Hatt Tak for enkelte Oplysninger til Tydning af 

Brevene. 
Niels Th. Mortensen 
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