
N.F.S. Grundtvig Om den ny Udgave af KæmpeviserneOm den ny
Udgave[titel]Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Offentliggjort første gang i Grundtvigs Værker version 1.4, maj 2014

Denne pdf er en læseversion af værket uden kommentarer. Værket findes
digitalt med punktkommentarer, indledning, tekstredegørelse og faksimiler
på www.grundtvigsværker.dk

Tekstkilder
A Førstetrykket, 1809 (SJ: 111)

Teksten er etableret af Vibeke A. Pedersen
Punktkommentarer, indledning og tekstredegørelse er skrevet af Vibeke A.
Pedersen, redigeret af Klaus Nielsen og Jon Tafdrup

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning dr.phil. Flemming Lundgreen-
Nielsen

PDF ved Kim Steen Ravn

Copyright: Grundtvigs Værker 2023

|A:792

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne.

Kæmpeviserne, dette tildeels herlige Efterskin af Nordens
glandsfulde Tid, have undgaaet den aldeles Glemsel, som blev vore
ældre Kvads Lod; fordi det er lettere, at klage over det kraftfulde,
harmoniske Livs Tab, end at bevæge sig mellem de Stærke som nød
det og synes at spotte vor Svaghed. Imidlertid var det naturligviis
kun Almuen der i senere Tid agtede det Umagen værd, at mindes
disse gamle enfoldige Viser, ja selv Almuen er nu paa mange Steder
blevet for oplyst dertil og jeg haaber, at den ny Salmebogs moralske
Poesi snart vil aldeles udfeie den gamle poetiske Surdei. Paa en
saadan Tid kan det maaske være passeligt at byde de finere Folk
Viserne, der nu ei længere ere saa gemene, til en Forandring, i en
Udgave, der ei lugter af Borgestuen, eller saarer deres pudsede Øie.
Ingen mistyde Dette, som om jeg ei vidste at skatte de hæderlige
Mænds Villie, som have forkyndt en ny Udgave af Kæmpeviserne,
jeg vilde blot sige, at jeg næsten ikke veed for hvem den skal være,
dersom den blot skal være en ny Udgave; thi den gamle er jo ikke
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udsolgt og hvem der ei vil læse dem der, bør ikke læse dem. En
anden Sag er det, dersom Udgiverne have i Sinde, hvad der et Sted i
Professor Nyrups Fortale til Axel Thordsens Vise synes henpeget til,
at give et Udvalg af Middelalderens Sange; thi vist er det, at Viserne
uden Sands er mere sammenslængte end samlede. Ville altsaa
Udgiverne, styrede af digterisk Sands, vælge de favreste af Sangene
hos Vedel, Syv, Sandvig og Nyrup samt af de hidtil utrykte, da
skylde vi dem Tak, naar de kun ei ville rette og ei vrage noget Ord
eller Vers; men derimod forsyne Viserne med historiske
Oplysninger og forskællige Læsemaader hvor saadanne haves. –
Med Hensyn herpaa var det meget at ønske at Udgiverne ville nøiere
kundgøre, hvad deres Hensigt er!

Grundtvig.
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